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হুর ও নত 

পূর্বকালে হাত পা দিয়া অন্তর বা দৈর্থ্য মাপা হইত। হাত পা 

আঙ্গুল, আমাদের স্বাভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত পা আঙ্গুল দিয়া 

অন্তর মাপিয়া থাকি । 

দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, ছুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, 
দশ দিনে যাওয়া যায়, ইত্যাদি বলিয়া! থাকি । এক দিনে হাঁটিক়্া দশ ক্রোশ 
পথ যাওয়! যায়। স্থতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশ ক্রোশ বলাও 

তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চি গজ মাইল এ দেশে গ্রচলিত হইতেছে । 
কিন্তু এখন আর ছুই দশ দিনের পথ, বাঁ এক শত ছুই শত মাইল দূর, . 

তত বেণী বোধ হয়না । এখন রেল-গাড়ীর দ্বারা পূর্বরকালের দূরবর্তী 
স্থান নিকটস্থ হইয়াছে । এখন দুরবর্তী ছুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে 
হইলে আমরা রেলে এত ঘন্টার ব৷ এতদিনের পথ বলিয়া থাকি । 

_ বহু পুর্বকালে লৌকে পৃথিবীটা মাপিয়া ফেলিয়াছিল। যে কৌশলে 
আর্ধাগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ঠাওরাইয়াছিলেন, সেই কৌশল 

সুক্মুরূপে লাগাইয়া! আজ কাল আমরা পৃথিবীর ব্যাস ৮০০* মাইল বলিয়া 

'জানিতেছি। | র 

তবেই, পৃথিবীর ষধ্যস্থল দিয়া একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা 
৮০০* মাইল দীর্ঘ হইবে। প্র সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তে ছুই জন লোক দীড়াইলে 

স্বীহারা পরম্পর ৮০০০ মাইল দুরে থাকিবেন। পূর্বকালে কেহ কেহ . 

এইরূপ নু নির্্ীণ করিয়া! না-কি পাতীলে যাইতেন। ৃ 



বি উপ পা পিস লোপ লস ০৪৭৯- পি সি পপি পপি ০০৯০ বি 
স জিদকা সিস্ট "পাস সি ওসি কা তক 

্ কিন্তু কলিকালে এরপ স্ুড়ঙ্গের সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং পৃথিবীর 
উপর দিয়াই ঘুরিয়! যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়া পাতালে যাইতে 
১২,৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যেখানেই থাকি, 

| পরস্পর ইহা অপেক্ষা বেশী দুরে থাকিতে পারি না। | 
কিন্তু এটা আর তত দুর কি? আমাদের দেশেও 'রেলগাড়ী ঘণ্টায়! 

৩০ মাইল পথ যায়। রেল পাতিয়া গাড়ীতে চড়িয্বা গেলে ১৭১৮ দিনেই . 
পাতালে যাইতে পারা যায়। রেলের ডাক-গাড়ী ঘণ্টায় ৬০৭০ মাইল 
বেগে যাইয়া! থাকে। সুতরাং রেলের ডাক-গাড়ীতে ৮৯ দিনেই পাতালে 
পছছিতে পারি। পাতাল কত দূর বোধ হুইতেছিল ! পৃথিবীটা পূর্বে 

কত বড় দেখাইতেছিল ! | 

তবে, পৃথিবীতে অধিক দুরে যাইবার দেশ নাই। পৃথিবীর পরেই 
চন্রলোক । আজকাল. সেকালের তপঃপ্রভাব নাই, নতুবা! চন্রলোকটা 

কত দুরে একবার দেখিয়া আস! যাইত। কিন্তু জ্যোতির্ধিদের৷ এখানে 
থাকিয়াই এখান হইতে চন্দ্র কৃত দূরে, তাহা মাপিয়া ফেলিয়াছেন। তাহারা 

বলেন, এখান হইতে মন্ত্র প্রায় ২,৪০,০০* মাইল দুরে। ্ 
এখানে একটা কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে থাকিয়া তাহারা কিরূপে 

চক্রের দুরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে এ পারে থাকিয়া নদীর-বিস্তার 
 মাপিতে পার! যায়, হিমালয়ে না উঠিয়াও উহার তুজশৃের উচ্চতা মীপিতে 
: পারা বায়, লে উপায়েই চন্দ্রের অন্তর মাপ! গিয়াছে। ইহা! আজকার 
কথা নহে, বছ পূর্বকালেও লোকে, এই প্রকারে চন্দ্রের 8 
র মপিয়াছিলেন। উপায়টা কি? ও 
খন নৌকাধোগে নদী দিয়া বাই, কুলের গাছ! বিপরীত দিকে 
সারা যাইতে দেখি যে ম গাছ, এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে 



টি এসি পাপা স্পা পাপা পাপা পাপিসপাপািসিশাপাপাসপাপাসিসপিাসিপপাপিপাপিিপসা লাতিন ্ 

 জেখিব। অবনত গাছট! সরিয়া যায় না) ছুই স্থান হইতে দেখিলে গাছটা 
. কোণে সরিয় গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১ 
কিন্তু বটগাছের সোজা বছদুরে যে অশ্বখ গাছ ছিল, না বটগাছের 

মতন বেশী সরিষা যাইতে দেখি না। যত অংশ বা.কলা সরিতে দেখি, 

তাহা, এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়! দিলে গণিতজ্ঞ গাছটার দূর বলিয়। দিতে 
পারেন । | ্ ৃ 

চন্দ্র হইতে কেহ পৃথিবী দেখিলে, আকাশে আমাদের. নিকট রি 
চাদ যেমন দেখায়, তাহার নিকট পৃথিবী তেমনই বোধ হইবে। কিন্তু 
আমরা টাদকে যত বড় দেখি, চন্ত্রবাপী পৃথিবীকে তদপেক্ষা ৩৪ গুণ বড় 
 দৌোখবেন। ৮০০০ মাইল ব্যাসের পৃথিবী বখন চন্দ্র হইতে এত ছোট 
 দেখাইতেছে, তখন চন্দ্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হইবে। কিন্তু দুরে 
_ খাকিলেও ৩০টা পৃথিবী পাশে পাশে বসাইয়! চাদ পর্য্যন্ত পথ করিতে পারা 
যায়। ভ্রতগামী রেলের গাড়ীতে গেলে ৮৯ মাসেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত 

হইতে পারা যায়। তবে, চন্দ্র আর দুরে কি! 
চন্দ্রের পরেই সুর্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। স্ু্ধ্য ক্ত দুরে? 

 ইহাও জ্যোতির্বিদেরা নির্ণর় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্ত তাহার! বলেন 
ষে, স্্ধ্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাঁকিলেও, আমাদের মধ্যে নয় 

. কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান, এই অন্তর বল! যত ত সহম, মনে ধারণ! 
ধরা তত সহজ নহে। . | 
রা রি সু্য-গুল এখান হইতে কত চিনের পথ, হইবে? ? একদিনের পথ দশ 

- করো, এই হিসাবে এখান হইতে সুর্য ১২,৭০* বংলরের পথ। লোকে বলে 
রা বে ৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তবেই, বৈদিক, স্বফিগণ 

 কু্ধ্যাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়া! থাকিলে অন্তাবধি অর্ধেক পথও যাইতে 
পারেন না ই অতএব ব হাটা ২ ফাওয় খা। বোধ হয় রেলের টস 



১... ক ও বৃহৎ 

_ গেলে হারা জীবদশাতেই কুধামগুলে উপস্থিত হইতে শি? কিন্ত, 
কি আশ্চর্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও তাঁহাদিগের ৩৫০ বহসর 
. লাগিত ! শব্ধ না-কি খুব ক্রুত যাঁয়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট বেগে 
ধাবিত হয়। কিন্তু শব্দে চড়িয়া গেলেও সুর্য পছিতে ১৪১৫ বংসর 
_ লাগির! যাইবে! অর্থাৎ এখনই যদি হুর্য্যে একটা ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, 
_ আমরা ১৫ বখসর পরে সেই শব্ধ টের পাইব! তবে, শব্ও বড় মৃছু গমন . 
.করে। আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। প্রতি সেকেও্ডে 
২১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু আলোকে চড়িয়। গেলেও কৃর্্যে 
_ পরহুছিতে প্রায় ৫০* সেকেও বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, 
এক মেকেণ্ডে আলোক আমাদের পৃথিবী সাত আট বার ঘৃরিয়া, আসিতে 
_ পারে। এখনই যদি কুধ্্য নিবিয়া যায়, আট মিনিট পরে আমরা অন্ধকার 
ঃ দেখিব! | 

রদ টন নারদ নেতা | 
.. সু্য অত দূরে, তবুও ্ ্্যবিষ্ব প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। কুধ্য-দেহ 

তবে বড়? হা মি যে ভিন? পৃথিবী হৃর্য্ের উদরে 

... শুন থাকিবে বিধাতা কে কি. বিশাল দেহ দিছেন রাড 
. ১০৯টা পৃথিবী সুর্যের উদর মধ্যে থাকিতে পারে । কিন্তু তা বলিয়া: 
১০নটা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া একট! কুয্য গড়িতে পার৷ যাইবে না।, বাস্তবিক. 
সুর্যের মতন একটা গোলা নির্মাণ করিতে হইলে তের লক্ষ পৃথিবী 

ভাঙ্গিতে হুইবে। ইহার তুলনায় চাদ কত ছোট! পৃথিবীর £* ভাগের 

-: এক ভাগ পাইলেইঃ (একটা চাদ গড়িতে পাঁরা যায়। অথচ আকাশে টার 
যত বড় দেখায়, ও য় তত তব দেখায়। | যে হে নিতান্ত কা 



ক পা কাশ এটি ০৪ 

| আমাদের পৃথিবী. কি ক্ষুদ্র! ক্ষ কিন্তু উহা! বৎসরে পি 
পথ ঘুরিয়া আসে, তাহা চিন্তা করুন। হৃর্ধ্য হইতে পৃথিবী নয়কোটি ত্রিশ. 
লক্ষ মাইল দুরে থাকিয়া! সুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে, রি 
আজ আমরা অন্তরীক্ষে যেখানে আছি, ছয় মাস পরে সেখান হইতে 
নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের দ্বিগুণ, অর্থাৎ আঠার কোটি বাটি লক্ষ 

মাইল দূরে যাইয়া পড়িব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬৬,০০০ 
মাইল করিয়া আমর ব্রহ্মাণ্ডের কত পথই বেড়াইতেছি! আশ্চর্য এই, 
এত দূরে যাইতেছি, কই কখনও ত কোন তারা কিংবা গ্রহের পাশ 
দিয়াও গেলাম না! বিধাতা তাহার রাজ্য দূরে দুরে স্থাপন করিয়াছেন। 

_.. অন্ধকার রাত্রে কত তার! দেখা যায়! মনে হয় বরং নদীর বালি 
গণিয়া দিতে পারি, তথাপি আকাশের তার! গণিতে পারি না । এত 

অসংখ্য তারায় আকাশ পরিপূর্ণণ তথাপি আঠার কোঁটি মাইল গেলেও 
তারাগুল! জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখায় নাঁ। হয় ত তারাগুল! বহু বছ দুরে 

আছে, কিংবা তারাগুলার দেহ বাস্তবিক ক্ষুদ্র। ই 
-. কিন্তু কি ভয়ানক! তাঁরাগুল! হইতে দেখিলে পৃথিবীটা একবারে ' 
শূন্য হইয়া যায় !. আট হাজার মাইল, অথচ বিষম দূরত্বের তুলনায় কিছুই 
হুইল না! পৃথিবীর দুই মু হইতে ছইটা সর কোনও তার পরত বদ 
টিন র্রাররাডিনের না 5 

কিন্তু পৃথিবী যেন শৃন্ত, পৃথিবীর, ভ্রমণ- পথটা ত বড়!  পৌবমাসে 

আমরা আকাশের যেখানে থাকি, আবাঢ়মাসে দেখান হইতে আঠার কোটি: 
মাইল দুরে যাইয়া পড়ি। মনে করুন যেন পৌষ মের পৃথিবী ও আহা 
মাসের পৃথিবী হইতে ছুই গাছ স্ত্র কোন তারার সহিত সংলগ্র.-করা গেল। 
ই: সতের মধ্যে ল্য কিছু ফাক পড়িতে দেখা যাইবে। কেন-না, 

০ পাখা পাটি ! 



রা 1  ক্ষু্র ও বৃহৎ 
 ীপপপপাপাপাাপাাাপাাাপাপাপাপাপাপাপাপাপাপাপপিপিপাপসিপিসিসিপিপপ এদিন লতার এাতাসিলা পপস্সি ি্িিি 

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথা! তারার দূরত্বের লা অর কোটি ইন 
বাবধানও থে প্রায় শূন্য হইয়া গেল! ঢুই গাছি হুত্র যে এক দেখাইতে 
লাগিল! কোন তারাকে এখান হইতে দেখিলে যে রেখায়, আঠার 
কোটি মাইল দূর হইতে দেখিলেও যে সেই রেখায় “দেখা যায়। এই 
বিষম অন্তর কল্পনা করিতে না পারিয়া প্রাচীনেরা হৃর্ধ্ের চারিদিকে 
_ পৃথিবীর. প্রদক্ষিণ অশ্বীকার করিয়াছিলেন। এত দুরে তারা আছে যে, 

 শ্রথান হইতে দেখিলে যা আঠার কোটি মাইল দুর হইতে দেখিলেও তা! 
_. জ্যোতির্ষিদের! বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নানা উপায়ে ছুই চারিটা 
তাঁরা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে যে তারা সর্বাপেক্ষা নিকটে, সেখান হইতে 

দেখিলে পৃথিবী ও নুর্য্যের অন্তর এক বিকলাও দেখায় না। মনে 
করুন যেন উহা এক বিকলা পাওয়া গেল। এই এক বিকলার কি অর্থ 
শুনিবেন? ইহার অর্থ এই যে, চারি মাইল দূর হইতে একটা ডবল, 
পয়সা মাপা। ইহার অর্থ এই যে, এখান হইতে হুর্য যত দূরে, তাহার 
ছুই লক্ষ এগার হাজার গুণ দুরে সেই তারা অবস্থিত! পরিচিত মাইল 

. হিসাবে শুনিতে চান? উহা! কুড়ি লক্ষ কোটী মাইল দূরে! যদি অস্কে 

. প্রবেশ করিতে চান, তবে ছুইএর 'পরে তেরটা শূন্য বসাইয়া যান। মনে 
রাখিবেন, এক-এর পরে সাতটা শূন্য বসাইলে এক কোটি হয়। ৬ ০, 
পৃথিবী ও স্র্্যের অস্তরটা মোটে নয়কোটি মাইল। স্তরাং ইহাকে 
তারার | মাপিবার মাপ-কাঠি করা বৃথা । এজন্য অনেক ভাবিয়া : 
চিনি ন্যোতিররদেরা আলোকের একটা মাপ-কাঠি করিরাছেন। কিন্ধ 
লোকের মাপ-কাঠি কি? প্রতি-সেকেখ্ডে আলোক এক লক্ষ ছিয়াশি 
হাজার মাইল যায়, এমন জ্রতগামী আলোক .এক বৎসরে বত পথ বায, রে 
তর দর মাপিবার মাপ ষাট ত্ত ক । এই অদ্ভুত মাপ ঠিটির 
নাম হইয়াছে আলোক-বর্ষ। 0 



| কু রান: জানি 

ক্ষ ও বৃহ ০ ২ 
পা ক আত সর ৯ স্পিন জলা অনা অর পা ৬ অনা পি ৮  উপপপিসিপিা 

চার? জিতে জকি 

প্রা হইতে অন্য প্রানে যাইতে হইলে জরতগানী রেলের গা়ীর এক: 
কোটি বংসরেরও অধিক 'সময় লাগিবে। এত বড় যে, পৃথিবী হইতে রা 

যতন, তত মে দুরে তে হার সু বাইয়া গেলে মেই . 
মাপ কাঠির একটার সমান হইবে। টি 

.. অনেক তারার দুরত্ব মাপিবার চট হইয়াছে বটে, বিন কোন রা 
 পরিমাণই ঠিক হইবার নহে। তথাপি যে তাঁরাটি সর্বাপেক্ষা নিকটে 

বলিয়া মনে হয়, তাহার দুরত্ব এই আলোক-বর্ষ মাপকাঠির তিন চারিটা। 
| অর্থাৎ, সেই তারা হইতে এখানে আলোক আমিতে ৩1৪ বদর লাগে । টি 
অথবা, যে আলোকে দেই তারা এইমাত্র দেখিলাম, তাহা ৩৪ 1৪ বংলর 
: পুর্বে এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল! 

কোন জিনিস কুড়ি ইঞ্চির বদলে একুশ ইঞ্চি লম্বা ৪ তাহা রে 

লইয়া আমরা কত বগড়া করি। এখানে ছুই চারি শত, ছুই চারি কোটি 

| মাইলকেও গণনার মধ্যে আনিতেছি না। নিকটস্থ তারার দুরত্ব তিন... 

_ঝ। চারি 'আলোক-বর্ষ” বলিয়া কত কোটি মাইল অগ্রা্থ করিতেছি। 

 কিদারুণ কথাই হইতেছে !. আমাদের নিকটস্থ তাঁরাটির নাম শুনিতে 

ইচ্ছা হইবে। উহার বিলীতী নাম “আল্ফ! সেন্টরি', বাঙ্গালায় উহার নাম, : 

কিনগরী রাখ! গিয়াছে। লুব্ধক তারাটি অনেকেই চিনেন। মাঘমালে 

... সন্ধ্যার পর পুর্বাকাশে দপ, দ্প, করিয়া জলিতে থাকে। উহার তুল্য 

বড তারা আমরা আর একটি দেখিনা। উহা কত ত দুরে শুনিবেন1 এখান. 

টা সথ১জটা দূরে। উত্তর? 

টি আহ পের ও প্রয়োজন, নই। যে ভারা ঠা দের নি টস 

ইতে' স্য যত দুরে, হার আট লক ৭ দুরে» 'আলোক-বর্ধ মাপ- 
দিকস্থ .. জরবতারা এত দূরে! যে, যাহ 

র আলোক আসিতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় লাগে! .. 



সানি ৮ সপ ক পস্পি সিটি 

পু স্পুস্ | 
স্যাকে কত বড় .দেখিতেছে। আমাদের বিশালদেহ সুর্ধ্যকে কানে. 

কন্রীগণ প্রবতারার অপেক্ষা বড় দেখিবেন না। | ুত্কের বারা ভারে 
এ আরও ত্র দেখিবে। £ 

.. তবে, সুর্যের দেহ বিশাল কই? | 
. ষদি নিকটস্থ তারা এত দুরে, না জানি দুরস্থ তারা৷ কত দুরে আছে! 
হে সব তারা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও অস্পষ্ট দেখায়, না জানি সে সব 

নর আনন এক প্রকারে কথাটা বা যাউক। কোন্ তারা কত সা 

দেখায়, তাহা পরিমিত হ্ইয়াছে। প্রভা-অন্থুসারে সমুদয় তারা 
- কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়্াছে। লুব্ধকাদি ১৮।১৯টা তার! 
: উজ্জলতম। ইহাদিগকে প্রথম-প্রভা তারা বলা যায়। ক্রবতারা প্রভৃতি 
€শঙ্পটি দ্বিতী়-প্রভা তারা। . এইরূপ শুধুংচোখে আমরা ঝষট-গ্রভা তারা 
প্র্বান্ত দেখিতে পাই। রর | ্ 

_. যদি সকল তারা সমান বৃহৎ হইত, যদি সকল তারা সমান পরিমাণে | 
আলোক বিকীর্ণ করিত, তাহা হইলে যে তারা যত অক্পষ্ট বোধ হয়, সে. 
তার তত দুরে আছে বলিতে পারা যাইত। কিন্তুকে জানে কোন্ তারা 
কত বড়; কেজানে কোন্ তারা হইতে কি পরিমাণে আলোক বিবর্ণ 
হইতেছে! 88 
. এসকল কথা জানা যায় নাই বটে, তথাপি হাজার হাজার তার 
পি পারা রা ফে পঞ্চয্া তারা অপেক্ষা দশনপ্রতা তারা 



| রর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ. বি 
তারাগলা হের টয় স্ব-স্ব তেজে দীন্তিষান্। টু রে রি ন্ট ৭ 
_ আমাদের কয তদপেক্ষা প্রীয় সাড়ে চারি লক্ষ গুণ অধিক আলোক দেয়। পু 
আর, লুন্ধক তার! বত আলোক দেয়, তদপেক্ষা পূর্চন্্র তের হাজার গুণ 
অধিক আলোক দেয়। তবেই, লুব্ধক অপেক্ষা হু প্রায় ছয় শত কোটি গুণ 
অধিক আলোক দেয়। কিন্তু মনে করুন যেন, লুন্ধক তারাকে ্য্যের 

স্থানে আনা গেল। আট লক্ষ গুণ নিকটে আনিলে লুন্ধকের জ্যোতিঃ 
অনেক গুণে বদ্ধিত হইবে। কেন না; যেটা যত কাছে আসে, সেটা তত 

উজ্জল হয় ). কেবল “তত” নহে, অন্তরের বর্গ যত, উজ্জ্বল তত হয়। ছুই 
হাত দুরের দীপ এক হাত দুরে আনিলে চতুগুণ উজ্জ্বল হয়। এইরূপে 

জানা যায় যে, এখান হইতে ুর্য যত দুরে, ু ন্ধক তত দূরে থাকিলে উহা 
এক শত হৃর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল দেখাইত। বোঁধ হয়, অনেক তারাই 
নুবকের সমান আলোক বিকীর্ণ করে। অতএব তৎ্মমুদয় অন্ততঃ 

. আমাদের হুর্য্ের ন্যায় বিশাল দেহ হইবে। বিধাতা কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড: 
সব নির্মাণ করিয়াছেন ! 

তবে, শুধু-চোখে আমরা আকাশে ৬।৭ হাজার তারার, অধিক দেখিতে | 

পাই না। কিন্তু একটা যৎসামান্ত দুরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেই, যেখানে কিছুই . 
দেখা যাইতেছিল না, সেখানে অনেক তারা দৃষ্টিগোচর হয়। : যে দুরবীক্ষণে 
: ফিগুমান্র বড় দেখায়, তাহার মধ্য দিয়া আকাশ দেখিলে তারা-সংখ্যা 
'লক্ষাফিক, হইয়া পড়ে। আমেরিকার “লিক+ মানমন্দির যে বৃহ দূরবক্ষণ 
আছে, বোধ হয় তত্দারা দশ কোটি তার! দেখিতে পাওয়া যায়। আরও বড় 
-দুরবীক্ষণ থাকিলে, আরও কত তার দেখা বাইত! তবে . বিধাডা 
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তারা যে দহ এমনও বলিতে পারা যায় না। নিশুত তাঁরা আমরা, 
দেখিতে পাই না, কিন্তু পরস্পর অভিঘাতে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। 
(তখন দৃহ্ও হইতে পারে। সময়ে সময়ে নূতন রহ গার হয দে 
হঠাৎ নিবিয়াও যায়| রি, 

আমর বৃহৎ ব্র্াণ্ডের ঈষৎ আভাস পাইলাম । একবার ক্ষুদ্র ধার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি। দুরবীক্ষণ বৃহৎ ব্রহধাণ্ডের নিকট প্রান্তে আনিয়া 

 অগণ্য বৃহৎ রাজ্যের প্রতি অঙ্ুলি নির্দেশ করে, অগুবীক্ষণ কুপ্রব্র্ধাণ্ডের 
নিকটে আনিয়৷ তাহার রচনা-কৌশল ভাবিতে বলে। এদিকে আর এক 

_ জগৎ পড়িয়া আছে। . 
গ্রচলিত ইঞ্চি লইয়াই প্রথমে দ্র ধা মাপিতে বসি। ধিনি 

একটা পয়সা দেখিয়াছেন, তাহার নিকট ইঞ্চির পরিমাণ অজ্ঞাত নাই। 
কোন বন্ত ছোট বলিতে হইলে, তাহ! ইঞ্চির দশ ভাগের বা একশত ভাগের 

এক ভাগ বলিয়া থাকি। চুলের ্তায় সরু বলিলে যেন সঙ পরিমাণের 
_ চরম সীমায় আসা গেল। কিন্তু মাথার চুল এতই কিসরু? উহা এক. 
ইঞ্চির তিন শত ভাগের এক ভাগের মতন স্থল। তবেই, তিন শত চুল." 

পাশে পাশে রাখিলে এক ইঞ্চি চওড়া হইবে। তা ছাড় আক 

চ্ তম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। , 8, 
আমাদের রক্ত দেখিতে ঘন লাল জলের মতন বোধ হয়। কিন্তু 

ফলেই জানেন, উহাতে জল ছাড়া! কু সুর বানুকাকণার বক 
ৃ কায়াগুআছে। এই সকল অসংখ্য কায়াখু ঈষৎ লাল বলিয়া সমুদয় রক্ত 
রব দেখায়। শুধুচোখে কায়াণু দেখিতে পাওয়া যায়না লজ রর টে 
তাৰ য়া সে [লে খুলা, এত, তত কি লুক চি লে লা ও ত এক ইঞ্চির তিন জার 



সকল জীবশরীরই জানে কল বার নির্িত। রা সকল ক-লের সা. 
কোনটা মাংস, কোনটা অস্থি, কোনটা বনধল, কোনটা বা অংপ্ততে পরিপত 

হুয়। জীববিগণকে শরীরের এই সকল ক-লের বিস্তার সর্বদা ন্ 
 মাপিতে হয়। তাহারা এক ইঞ্চিকে পুনঃ পুনঃ কত ভাগ করিবেন? 
এই হেতু তাহারা একটা নূতন মাপকাঠি করিয়াছেন। ইহা এক. 
ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মাপকাঠিকে তীহারা রি 

: পর্ণ বলিয়া থাকেন। আমাদের মাথায় চুল এই মাপকাঠির ৮্টার | 
সমান মোটা, রক্তের কায়াণু ইহার ৮/৯টার সমান চওড়া । 
_ লৌহহুচীর ুক্প অগ্রভাগে কত জন পরী এককালে নৃত্য করিতে পারে, 

 পুর্বকালে পশ্চিম দেশে এই প্রশ্ন লইয়! না-কি মহা গণ্ডগোল উপস্থিত রর 
হইয়াছিল। আজকাল অপুজীববিদ্গণের মধ্যে রূপ একটা প্রশ্ন লইয়া 
গোলমাল হইয়া থাকে। তাহারা সুচাগ্রে লদ্বি একবিন্দু জলে কেবল. .. 

_জল দেখেন না; তাহাতে অসংখ্য অপুপ্রমাণ জীব বিচরণ করিতে দেখেন । 
এই সকল জীব* জীবের অগু নহে, অনুপ্রমাণ জীব। এই হেতু নাম 
 অনুজীব। ইহাদিগেরও গণ-বিভাগ ও জাতি-বিভাগ আছে। কয়েক জাতি 
আমাদের কতিপয় রোগের নিদান। এই জন্য জীবে তে, | 
কে খাস্ছে অধুজীব গণিয়। বেড়ান ।- টি ৯৭ 

ৃ আমাদের নিকট পৃথিবীটা বত বড় বোধ হয়, , এই দকল অনু ক 
ক এবি জল তত বড় বোধ হ্য। ইহারা ও আহার করে, ভঙ্গ 
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যায় না। কতকগুলার শরীরে আবার লৌম আছে। কর টা, . 
_ কোনটার বা গোছা! গোছা লোম ; কোনটার প্রায় সর্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন : 
.. এই সকল লোম বড় অপুবীক্ষণেও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্র. 
শরীরের সঙ্গে এই সকল লোমের যোগ আছে। যোগ কেন, লোমগুলা 

_ লইয়াই তাহাদের দেহ। দেহের রস এই সকল লোমকে পুষ্ট করিতেছে, 
| লোমের মধ্যেও কোন প্রকার রস যাতায়াত করিতেছে, নিশ্বাস- পর্থাসের . 

.. কারণও তন্মধ্যে বর্তমান আছে । ৰ | 

এই সকল অপুপ্রমাণ জীবেরও তনয় হয়; জনকের ধর্ম ্তানে 
.. বর্তে; না জানি জনকের কি শুগ্মা পদার্থদ্বারা সন্তানের শরীর গঠিত হয়! 

_ অপুপ্রমাণ জীবের মধ্যে না জানি কি জড়ময় অধুংপরমাগুর বিন্যাস পরি- ৪ 

বন্তিত হইতেছে! | 4 

"থে জলবিন্দুতে সহজ শবে রর হইতেছে, চি | 
অধুপ্তলা তবে আরও কষুত্র। বন্ততঃ এক ফে'টা জল, অট হাজার মাইল 

ব্যাসবিশিষ্ট একটা পৃথিবীর মতন বৃহৎ কল্পন! করিলে+জলের অণু কমলা- 
লেবু অপেক্ষাও বড় হইবে না। ইহাতেই ভাবুন, এক ফোঁটা মলে, 
[কত অণু আছে, এবং একটা অগুই বা রুত বড় ্ ৃ রর 
বায়ু কত তরল পদার্থ। কিন্তু এক-ঘন-ইঞ্চি ধুতে মাফ ৬০১০: 

এবি (অর্থাৎ তিনের পর | কুড়িটা শৃনত বসাইলে যত হয়, ততগুলি), 

জম অপু মিন তাহাদের মধ্যেও ফরঁক আছে, সেই ফাকে 

 অপুগ্তলি ইতত্তত; স্পন্দিত হইবার স্থান পাইতেছে। ইঞ্চির হিদাবে 
অণু: প' টপ নিতে জানেত একএকটা নাকি এক ইঞ্চির সা কোটি. 
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কিন্তু অপুসমূহের মাঝের ই ফাকা যা কি বাডবিক ফাক? 
 তাঁহাও যে আকাশ বা৷ ঈথর নামক পদার্থে পরিব্যাপ্ত। যেমন যাবতীয় 

_ জীবদেহের অপু জলমধ্যে ব্যাপ্ত আছে, তেমনই এই ক্মাতিহুক পদার্থে 
অধুষয় স্াবর-জঙ্গম-বিশ্ব-চরাচর সমুদয় ব্রহ্মা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
কোথায় নভোমগ্ুলে তারা, আর কোথায় আমরা! এই ুঙ্্ম পদার্থ, 
তারাগণের সহিত আমাদের যোগ ঘটাইয়াছে। বোধ হয় ইহাই মাধ্যাকর্ষণাদি 
যাবতীয় শক্তির আঁধার। ইহারই কম্পনে আমাদের চক্ষে রক্র-পীতাদি 

বর্ণের উৎপত্তি। ইহারই তরঙ্গাভিঘাতে বজ্রপাণির বজ্ের উৎপত্তি। | 
_.. এই লুঙ্ক পরার্থের তরঙ্গের বিস্তার মাপিতে জড়বিদ্গণ একটা 
 তঙছপধুক্ত সুক্ম মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্চি লইলে চলে না। 
এই.হেতু তাহারা এক ইঞ্চিকে পঁচিশ কোটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার 
 একভাগ্রকে মাপকাঠি করিয়াছেন। আকাশ-পদার্থের এক প্রকার কম্পনে 
আমাদের রকতবর্ধ তুনুলোকের জ্ঞান হয়। কিন্তু আকাশ-পদার্থে এজন্য যে 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তার এই নূতন যাপকাঠির এগ, হাজার মাত্র। 
ইঞ্চির হিসাবে বলিতে হইলে, তাহার বিস্তার এক ই্ির চিশ সহ 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
..... এরইবূপ, প্রতি শাস্্রেই_ শানবোপুক্ত মাপকাঠি প্রয়োজন হইছে রা 
রি ্েই অতি বৃহৎ ও অতি করের অসিত । ঘোষণা করিতেছে 

জানাই (বাংসাধিক বার আমরা 
ইঞ্চি পা হিল লা লইয়াই ্  ফি ভবের হাটে ভবানীর হাডীনছাড়ী ৰ 
ও এক অনা রাড অতি. বৃহৎ ও অতি. ক্ষুত্রঃ: এত বৃছত্ঠ এত: 
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এত হু তে নিহত সিনা এবং স্থূল জগতে হার হিম কিতা 

_. ব্বহিয়াছে। এ ছুই শক্তির স্থল আভাস পাওয়াও সাধ্য নহে। কে জানে 

কত হুক্ম আছে, কে জানে কত স্থল আছে? আমাদের যত কিছু নাড়াচাড়া 

__ বিষ্তাবুদ্ধি, . পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে । কে জানে মুন অপেক্ষা 

উন্নততর জীবের নিকট ব্রন্াওড কিরূপ দেখায়, কে জানে অশ্ফুটেন্দ্রিয় 

_ শুক্তির নিকট মুক্তাকণা কি প্রকার বোধ হয়? কে জানে আর ছুই 

চারিটা ইন্দ্রিয় থাকিলে আরও কি রহস্ত জানা যাইত ? 

জড় ও শক্তির পরিমাণ লইয়া আমর! ব্যস্ত। কিন্তু জড় ও শক্তি 

্রক্কতির একান্গ মাত্র। আর এক বিচিত্র অঙ্গ লইয়া পুরাকাল হইতে 

অগ্ঠাবধি লোকে কত বিতগ্াই করিতেছে । হয়ত জড় ও শক্তি, এক 

বই ছুই নয়; হয়ত জড় ও চিৎ একেরই দ্বিবিধ প্রকাশমাত্র। ক্ষুদ্র 

ও বৃহতের পরিমাণ নিমিত্তে আমরা নূতন নৃতন মাপকাঠি করিতেছি, কিন্ত 

-. চিতের পরিমাণ নিমিত্তে কি প্রকার মাপকাঠি করা যাইঝ্চে? 



্ সির চি স্ ঃ 

. আষাদের দেশে বা গাছ আছে। জেধিবার চোখ থাকিবে, 
সৰু গাছই হুন্দর। কিন্তু সে চৌথ না থাকিলেও কলাগছ হার । 
কলাগাছের বন তেমন জুনার দেখায় না। যে গাছ একটা উঠিয়াছে, 
রসা মাটি পাইয়াছে, অল্প কাল প্রথর রোদ ভোগ করে, চারি পাশে 
ছই চারিটি চারা বাহির হইয়াছে, যেন পুত্রিকা-পরিবৃত হইয়া ঘর-সংসার, 
পাতিয়াছে, সে কলাগাছ যেষন সুঠীম সুন্দর, অন্ত গাছ তেন নহে। . 
কেন হুন্দর দেখায়, কে জানে। কবি ক্দলীর সহিত হন্দরী : 
স উরুর উপমা করেন। কলাগাছের গোড়া হইতে উপরদিক ক্রমশঃ 
সরু। কেবল স্কুনহেঃ দেহে বলন আছে, বেন মানুষের দেহের পেশীর 

বলন। বোধ হয় কীচকলার গাছ লক্ষ্য হইয়াছিল। বর্ণ ঈষৎ গীত, 
(ঘেন গৌরী। মাথায় শ্তামল চিকণ দীর্ঘ পাতা, চারিদিকে একটু ইয়া 
পড়িয়া , উপরের পাতা অল্প হুইয়াছে, মাঝের পাতা একটু লিয়া 

ড়াইয়াছে। দন দিয়া দেখিলে জানা যায়, পাতাগুলি কুওলাকারে বেড়িয়। 
.বেড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা ক্রম আছে। এক ছুই. তিন 
জা পাচ ছা, পরে পরে গণিয়! গেলে ছয়ের পাত! একের. উপরে 
স্থাপিত ৫ ধা রি ধা গশিয়া গেলে রই বিভা খা 



১৬ কলাগাছ | 

আরও কথা আছে। এ বড় গাছ এড পাতা, রি এতাতারী কোথাও 
একটু কাঠ নাই! কাঠ প্রীয় রসহ ু  কঠিন। কলাগাছ রসাল 
[ কোষল। আম-গাছ, বট-গাছ, তাল-গাঞথী প্রভৃতি যে গাছই দেখি, 
_. তাহার গোড়া হইতে কাঠের গুঁড়ি গা কলাগাছের গুঁড়ি নাই, 
_. ডাল নাই ; অথচ এক একটা দশ বার. রা উচা৷ হর। যাহা! গু'ড়ির 

মতন দেখায়, তাঁহা পাতার গোড়া, গান গায়ে পুর করিয়া বেড়িয়া 
থাঁকে বলিয়া তেমন দেখায়। মাটির নীচে কলাগাছের গুড়ি লুকান 
থাকে। ইহাকে অঠিয়া বলে। এই অধঠিরার এক প্রান্ত হইতে পাতা 
উঠে। আদা, হলুদ, কচু, কমল, কুমুদ প্রভৃতিরও এইরূপ আঠিয়া 

থাকে । আঁঠির মতন দেখিতে বলিয়া আঠিয়া নাম হইয়াছে । আঁঠিয়ার 
গা হইতে মোটা দৌড়ীর মতন শিকড় নামিয়া গাছটাকে ধরিয়া রাখে । 

উপরে পাতার লম্বা! বৌটা খোল হইয়। কুগুলাকারে বেড়ি! বেড়িক্না মিথ্য 

_ শুঁড়ির আকার ধরে। পরম্পর আবরণ করে বলিয়া বৌটার নাম বাসনা 
_.. হইয়াছে । বাসন শব্দ সংস্কৃত ; উহার অর্থ আবরণ। তাহা হইলে যাঁহাকে 
.. কলাগাছ বলি, তাহা কতকগুলি পাতা ও বাঁসনার সমষ্টি মাত্র। 

.... কলাগাছের বম হইলে আঠিয়৷ হইতেই বানার মাঝ দিয়া একটা 
দীর্ঘ বৌটা উঠে। উহার ডগাক্» গোছা, গোছা ফুল ধরে। এই দীর্ঘ 
(এ. বৌটাকে আমর! খোড়, এবং পুণ্প-ঞ্জরীকে মোচা বলি। কুলগুলি সাপের 
্ 13 ফণার আঁকারে পরে পরে, থরে থরে সাজান থাকে; প্রতি ফণার এক এক . 

ডি রক্তবর্ণ খোল ভিতরের কোমল ফুলগুলিকে রক্ষা করে। কলার ফুল সুন্দর. 
..."সছে। ফুলের খোল সুন্দর, যেন নৌকার খোল। ফুলের নীচের দিকটা 
ৃ . পুষ্ট হা ₹ ফল হয়, তখন মাথার পাগড়ী ছুইটা শুখাইয়৷ যায়। পাখীর 

ভিতরে পাঁচটা, কদাচিৎ ছয়টা, মোটা কতা) সবার মাঝে আর একটা । 
ৃ রা এই মাঝের হাটা গর্ভ কেশর ; রি ফলের সহিত ৮১৪৫ যোগ থাকে, ক 
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বাহিরের পঁচট। সতা পরাগ-কেশর। কেশের তুল্য বলি! নাম কেশর | 

গর্ভ-কেশরের মাথায় আঠা থাকে, পরাগ-কেশরের লম্বা মাথার ভিতরে 

সুন্কব শীদা ধূলা থাকে। এই ধুলার নাম পরাগ। গর্ভ-কেশরের নীচের 
ংশ যেটা পরে ফল হয়, সেটার নাম গর্ভাশয়। যখন পেটে ছেলে থাকে, 

তখন তাহাকে গর্ভ বলে; যে ঘরে থাকে তাহাকে গর্ভের আশয়,_-ছেলের 

ঘর বলে। গাছের গর্ভ পুষ্ট হইয়া! বীজ হন্ব। বীন্ই গাছের ছেলে। . 

যে ফুলে গর্ভাশর থাকে ন।, তাহাতে ফল হয় না। সেফুল বাঝা। লাউ 

কুমড়ার বাঝা ফুল সবাই জানে, সে ফুলে গর্ভাশয় থাকে না। কলার সব 

ফুলেই গর্ভাশয় থাকে ; কিন্ত মঞ্জরীর গোড়ার ফুলগুলি হইতেই ফল হয়, 
শেষের দিকের হয় না। যথন হয় না, তধন মোচা কাটিয়া ঘণন্ট রাধিয়! 
থাইলে ফলে কম হয় না। বরং ভালই হয়। যে পুষ্টিকর রস এই সব 
ফুলে যাইত কিন্তু ফল দিত না, সে রস অন্য গর্ভাশয়ে গিয়! ফলকে পুষ্ট 
করে। চাষের গাছের কলায় বীজ প্রায়ই হয় না । বীজের কাল খোসাটা 

থাকে, বীজ থাকে না। বুনো গাছের বীজ হয়। সে বীজ হইতে 

গাছও হয়। 

আর এক উপায়ে চারা হয়। আ'ঠিয়া হইতে পকী বাহির হয়, ্ 

পুকী মাটির উপর উঠিস্স! চার! হয়। সংস্কৃতে যাহ! পুক্রিকা, বাঙ্গালায় তাহা . 

পুকী নাম পাইয়াছে। ছোট কন্তার নাম পুক্রিকা, কল! গাছের কন্ঠা। 
ফল পাকিবার পর কলাগাছ গুখাইয়া মরিপ্লা ধায়) এক বছরের মধ্যেই 

কলাগাছের আয়ু শেষ হয়। তখন পুকী বড় হইয়া উঠে, ক্রমে ঘর-সংসাঁর 

পাতে। এই কারণে কলাগাছের ঝাড় হয়। 
_ষে গাছের আমু এক বছর, অথচ যাহাকে বড় ও মোটা হইতে হইবে, 

তাহাতে কাঠ জন্মিবার অবসর হয় না, প্ররোজনও হয় না। সে গাছ 
জল-ভন্ক! হইবেই। জল ও বায়ুপূর্ণ হইলে জল-ভস্কা বলি। বর্ষায় 

২. 
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শাক মাত্রেই জল-ভস্কা | জল-ড ভস্কা বলিয়া কলাগাছের সংস্কৃত নাম 
ক-্দ-লী। কদলীশব্ধের 'ক” অর্থে জল, “ক” অর্থে বায়ু প্রচুর জল ও 

_ বাষ শোষণ করে বলিয়া নাম। কদলীর আর এক নাম ক-দ-ল-ক। ক-দ-ন-ক 
নাম হইতে কলা নাম। কলাগাছ কাটিলে কাটা মুখদিয়া জল ঝরিতে 

_ খাকে, গাছ বিধিয়া দিলে টস্ টস্ করিয়া রস গড়ায়। কলাবাসনীয় এত 

_ জল যে একসের কাচ! বাসন! শুধাইলে এক ছটাক হয়! প্রচুর বায়ুও 

 থাকে। একটু বাসনা কাটিয়া জলে ফেলিলে ভাসিতে থাকে, ডুবাইয়া 
. বিধিয়া দিলে জলে বুদ্বুদ্ উঠে। খাসনার গা! মস্থণ; কিন্তু ভিতরে 

খ্য কুঠরী। কুঠরীর কীথে কাথে জল, ভিতরে রায়ু। 

_.. কলাগাছ এত জল কোথায় পায়? একটু রসা মাটিতে, যে মাটিতে 

বালি মিশিয়া আছে, সেই রসা৷ বালিয়! মাট-ই কলাগাছের মাটি। নদীর 

ধারের পলিমাটি, এই রূপ। মাটির সহিত লতা-পাতা-পচা৷ মিশিলে আরও 

. ভাল। পুরাতন পুকুরের পাক তুলিরা অনেকে সে মাটিতে কলাগাছ করে। 

এই পীঁকে লতা-পাতী-পচা থাকে । পীঁকের অভাবে পচাগোবর দিতে 

হয়। শিকড় দিয় মাটির রস শুধিয়া৷ কলাগাছের রস । এই রম লোণতা- 

_. ক্ষা। ক্ষা-ই কৌ, লোণতা কম। কষা রসে লোহা পড়িণে কালী 
.. হুয়। কাটারী, বট, ছুরি, যে লোহা দিয়া কলাগাছের যেখানটাই কারি, 

_. কালী হয়। লোহার তাওয়ায় কাচাকল! ভাজিলে সেই কালী হয়। ্ 

... যে গাছের এত জল চাই, সে গাছ বর্ধাকালেই বাড়িতে পারে। এ 
সময়ে কলাগাছ নূতন পাতা ফেলিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া 

| উঠে, এই কারণে বর্ষাকাল-ই কলা রুইবার সময়। অন্য সময়ে রুইলে 

_. জলসেচন আবশ্যক । শিকড় বেশী নীচে যায় না, পাশে লম্বা! হইয়া বেণী দুরেও 

এ. যাক্স না। এই হেতু গোড়ার কাছে, আ'ঠিয়ার পাশে জল পাইলে গাছের 

বৃদ্ধি, গাছের ম্ধল। প্রত্কৃতিও মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, জল-সংগ্রহের 

০ 
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বিধান করিয়াছেন । সব মাঝের কচিপাতা তারের আঙ্গটার আকারে 
€টাইয়া থাকে । যে পাতা বয়সে একটু বড়, মে খোলের কিংবা কুলার 

আকারে মেলিয়া ঈষৎ হেলিয়! দীড়ায় ; বর্ষার ভুল সব গড়াইয়া গোড়ায় 

ঢালে, যেন জল সেচিতে থাকে । মধ্যশিরার নালী, বাসনার নালী দিয়া 

ঠিক আঠিয়ার উপরে ফেলে। যে পাতা বয়সে আরও বড়, সে বর্ষার 
খানিক জল নালী দিয়া গোড়ায় গালে, খানিক গোড়ার পাশের মাটিতে 

ফেলে। উপরে পাত থাকাতে, নীচের পাতায় জল বেশী পড়ে না, তাহাকে 

মেলিয়া থাকিতেও হয় না, মধ্যশিরার ছুই পাশে ঝুলির৷ পড়ে । 

জলের সঞ্চয় দেখা গেল। বায়ুর সঞ্চয় দেখি। পাতা ও বাসনার 
ভিতরে কোন্ পথে বায়ু টোকে ? মাটির রসে বায়ু কিছু মিশিয়৷ থাকে, 
বসের সঙ্গে বাঘুও কিছু উঠে__কিন্ত বেশী নয়) মাটির রসে বাষু বেশী 

থাকে না। তাহা হইলে বাহিরের বায়ু গাছে প্রবেশ করে। শুধু চোখে 
বায়ুপ্রবেশদ্বার দেখিতে পাঁওয়! যায় না। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পাতায় 

ংখ্য রন্ধ, দেখিতে পাওয়৷ যায়। উষ্ণ জলে একটু কলা পাত৷ ডূবাইয়! 
ধরিলে পাতার পিঠে অসংখ্য বুদ্বুদ উঠে। জলের তাপে ভিভরের বায়ু 

ফুলিয়৷ কিছু কিছু বাহির হয়। উপরের পিঠে উঠেনা, সব নীচের পিঠে 
উঠে। বাস্তবিক অথুবীক্ষণে দেখিলে উপরের পিঠে যেখানে পাঁচটা! রম্ধ 
নীচের পিঠে. সেখানে পঁচিশ ত্রিশটা দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট পটোল 
ছুইখণ্ডে চিরিলে চেরা সুখ যেমন দেখায়, রন্ধ-গুলি তেমন। এগুলিকে 
গাছের নাক বলিতে পারা যায়। এই নাঁসাদিয়৷ গাছের নিশ্বীসপ্রশ্বাস 

চলে, বাহিরের নির্ধাল বায়ু দেহে প্রবেশ করে, দেহের সমল বায়ু নির্গত 
হুয়। যত বায়ু টোকে সব বাহির হয় না, অনেকটা ভিতরে থাকা 
জট হাসা গা ফাপাইয়। রাখে । | 

পাতায় অনংখ্য নাসা আছেঃ সুতরাং বর্যার জল গাছকে 
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পাইয়া মারিতেও পারে। এ আশঙ্কা কম নহে। এখানে সত 

এক কৌশল কারয়াছেন। আমাদের নাকের কপাট আটা; ইচ্ছা 
করলেও নাকের রন্ধ, বুজাইতে পারি না। গাছের নাসারও দুই পাশে 

দুই কপাট আছে, যেন আল্মারির দুই পাশের টান1 কপাট, কিছু ফোলা 7 

দ্ুই কপাট মাঝের দিকে টানিয়া আনলে দ্বার রুদ্ধ হয়। গাছের নাসান় 
ছল পড়িলে দুই পাশের দুই কপাট ফুলিয়া নাসাদধার রুদ্ধ করে, 

বল থামিলে আপনি খুলিয। যায়। পাতার উপর-পিঠের নাসা! সম্পূর্ণ 

রু্ধ হয়; সে পিঠের দিকে ভিতরে বাধুর কুঠরীও নাই) তাই উষ্ণ জলে 

ফেজিলে সে পিঠে বুদ্বুদ উঠে না। নীচের পিঠের দিকের কুঠরী রর 
উঠে। 

নাসা চাই; কিন্তু যে পিঠে ভল লাগেনা, সে পিঠে বেনী। 

কমল কুমুদের পাতা জলে ভাসে ) এই পাঁতার নীচের পিঠে নাসা নাই, 

সব উপরের পিঠে। প্রথমে মনে হয়, কলাপাতার উপরপিঠে নাস! 

একটাও না থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু জলপ্রবেশ রোধ করিতে গিয়! 
বাযু-প্রবেশও রোধ কর! হইত। বৃষ্টি সর্বদা হয় না, পাতা জলে ডুবিয়াও 

থাকে না। বামুও মাটির রস এই ছুই নইলে গাছ বাচিতেই পারে 

না। রোদ নইলেও পারে ন1। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্। রর 
এত করিয়াও প্ররুতি তুষ্ট নহেন, কচি পাতা ও বুড়া পাতায় তেল 

 মাখাইয়। নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তেলা! পাতায় জু দীড়ায় না, গড়াইয়া রি 
পড়ে । কমল কুমুদদ জলে বাদ করে,. তাহাদের পাতার উপরপিঠ আরও 

তেলা। কলাপাতা কাপড়ে ঘাঁধলে তেল উঠিয়া যায়, তখন তাহাতে 
ছল লাগে। বুড়া গাতা অপেক্ষা কচি পাতায় তেল বেশী। সে গা 
থে কচি শিশু, অল্লেই কষ্ট পায়। তা ছাড়া কচি পাতাকে আকাশের. 
রি দল ধারয়া গোড়ায় চালিত হয়) কা, পাতাকে হয় না। সে শত 
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| মু. 

মাঝে ছুই পাঁশে বাকিয়। ঝুলিতে ধাকেন:: ্ট পিিনীচের পিঠে 
ত বর্ধার জল লাগে) বর্ষাবিন্দু ঠিক সোজ| পড়ে না, বর্ধার সময় বাতাস 

দেয়, রাপটাও লাগে। এখানে প্রক্কৃতি তেলেও সন্ত হন নাই, নীচের 

পিঠে যেখানে নাসা আছে, সে পিঠে মোম মাখাইয়া দিয়াছেন, গায়ে 

জল আদৌ দাড়ার না। নাসা না থাকিলেও জলে ভিজিয়৷ ভিজিয়! 

পাতা পচিয়া যাইত। বাসনায় নাসা এখানে ওখানে ছুইটা একট! মাত্র 

কিন্ত বর্ষার জলে ভেজে । ইহাতে বাসনা পচিয়। যাইতে পারিত । কিন্তু 

মোম থাকাতে জল দাড়ায় না । 

বায়ু চাই, কিন্তু ঝড়ঝাপটা চাই না। ঝড়ে কলাগাছ বত পড়ে, 

অন্য গাছ তত পড়ে না। পড়িবারই কথা। ভস্কা মাটি, ভাস! শিকত, 

পাতা লম্বা ও চওড়া । ঝড়ে পড়িতে হইলে এমন যোগ আর হুইঞ্জে 
পারে না । অথচ সে সব নইলেও নয়। পাতা সরু সরু হইলে ঝড় 
লীগে না। এইহেতু কলাপাত৷ একটু 'বড় হইলে নিজে নিজে চিরিয়া 

সরু সরু কানির মতন ঝুলিতে থাকে । লোকে মনে করে, বাতাসে 
কলাপাতা চিরিয়া যায়। কিছু ঘায় বটে, কিন্তু অধিক নিজে নিজেই 
চেরে। গুঁড়ি নাই; যাহা আছে, তহা কোমল, জল ও বায়ুপূর্ণ বাসনার 
বেষ্টন। এস্থলে বাসনা-থোল হইয়া কতকটা দুঢ় হইয়াছে । চেপটা 

হইলে কিংবা সমান পুরু হইলে সহজে বাকিয়া পড়িত। বাশ ফাপা, 
কিন্ত সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না; বাসের ওজনের নিরাট গুঁড়ি হইলে 

কিংবা গোল না হইয়া চউকা হইলে সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িত। কলাপাতা 
চিরিয়া যায়, বাসনা-খোল তথাপি ঝড়ে উপড়িয়া পড়িতে পারে। 
একানিয়া গাছ সহজে উপড়িম্না পড়ে $.কিন্তু ঝাড়ের গাছ তত সহজে 
পড়ে না, পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করে।, যদি ঝা. 

(একটা পড়ে, আর পাটা বাচে। গোর বাছুরও কলাধাড়ের সবগাছ 
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নষ্ট করিতে পারে না, মাঝের গুলা অল্লাধিক রক্ষা পায়। বীশও 
ঝাড়, বাঁধিয়া উঠে, পরস্পর লাগালাগি হইয়া উচা ও দৃঢ় হইয়া দাড়ায়, 

ঝড়ে ঝাড়কে ঝাড় উপড়াইতে পারে না। ০০০ 

পাঁরে না একথা ঠিক। 
ঝাড় বাধিয়া দাড়ায়, তাহাতে কলা-গাছ ঝড় হইতে কতকটা রক্ষা 

পায়। কিন্তু তাহাতে আমর! মনের মতন বড় বড় কলা পাই না। অল্প 

স্থানে অনেক গাছ জন্মিলে সকলের ভাগ্যে প্রচুর আহার জোটে না, 

সকলের দেহে আবশ্তক রোদ লাগে না, দেহ হইতে নির্গত দূষিত বাষুতে 

 স্বাস্থাও থাকিতে পারে না । ফল পাকিলে গাছ মরিয়া! যায়, আঠিয়াও 
মরিয়া পচিতে থাকে । পচা আঠিয়াতে কলাগাছের অহিত হয়ু। 

 ক্বক্ষা এই, পুকীগুলি বাহির দিকে বাহির হয়, ভিতর দিকে হয় না। 

তথাপি মরা পচা আঠিয়া বতদিন মাটি না হয়, ততদিন বিষের কাজ 
করে। মানুষের বেলাতেও তাই। কুটুম্ব-পোষ্য বাঁড়িলে ভিটায় স্থান 
হয় না; সে ভিটায় থাকিলে পরম্পর কলহ হয়, স্থানাভাবে দেহও ভাল 
থাকে না। রক্ষা এই, মানুষ নিজের ভিটা হইতেই আহার সংগ্রহ করে 

না) দরে মাঠে ধান কলাই প্রভৃতি জন্মায়, কিংবা অন্য গ্রাম হইতে আনে। 
_ কলিকাতার মতন নিবিড় নগরে লোকের গায়ের রং ফর্সা হয়। 

মেয়েদের রং আরও কফর্স। হয়। অনেকে এই ফর্সা রং দেখিয়া নগর" 
বাসের প্রশংসা করে। তাহারা নির্বোধ । গায়ের ফিকা রং স্বাস্থ্যের 

লক্ষণ নহে। এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়ের ফর্সা রং দেখিয়া, 

বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করে; কিন্তু বোঝে না, সে মেয়ে রুগনা। গায়ে 
রোদ বাতাস না লাগাতে রক্ত ফিকা হয়। ' গায়ে রোদ বাতাসের 
অভাব নাই; দেহ মলিন 'দেখাইতে পারে, কিন্ত নুস্থ ও সবল 
শহরের লোক আওতায় যাস করে। ্ 
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রোদ না (পাইলে গাছও বিবর্ণ হয়, গীতবর্ণ হ হয়। ঘাসের উপরে 

ইট বা শরা চাপা দিয়! রাখিলে দিন কয়েক পরে ঘাস ফেকাসা হয়, 
দুর্বাদল-শ্তাম-বর্ণ গিয়! পাওু-বর্ণ হয়। চাঁপা সরাইয়া আবার রোদ লাগিতে 
দিলে পূর্বের শ্যাম বর্ণ ফিরিয়া আসে, স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কলাগাছেও ইহার অন্তথা হয় না। গাছের একট পাতায় কাঠের 

পাতলা পাটা কিংবা! পুরু কাগজের পাটা চাপা দিয়া রাখিলে পাঁচ 

সাতদিনের মধ্যে চাপা স্থান বিবর্ণ হয়। পূর্বকালে, পূর্বকাল কেন, 
একালেও ধান দুর্বা দিয়া ত্রা্ষণে আশীর্বাদ করেন। ধান-_লক্ষমী, 

ূর্বা__ স্বাস্থ্য । নবদূর্ধাদলের মনোহয় কান্তি ইট-চাপা দুর্ববায় নাই। 

বাস্কুর দিয়াও আশীর্বাদের রীতি আছে। যবের অঙ্কুর লক্ষ্মী ও স্থাস্থ্যের 

সুচনা! করে। অনেকে বোঝে না, হাড়ীর ভিতরে বব মন্কুরিত করিয়া 

যবের সেই পাুবর্ণ চারা দিয়া আশীর্বাদ করে। হ্াড়ীর ভিতরে মাঁটি 

জল দিয়া যব বোনে, মুখে শরা চাপা দিয় রাখে, চারাগুল। সরু সরু 

লঙ্কা লম্বা হইয়া উঠে। | 

ছুতল! বাড়ীর উত্তর দিকে, কিংবা! তিন চারি দিকে ঘেরা স্থানে থে. 

গাছ জন্মে, সেখানে রোদ পড়ে না, বাতাস খেলে না, সে খানে ৷ 
গাছ লগ সরু হইয়া উঠে। রোদ না৷ পাইলে গাছ বিবর্ণ হয়, লম্বা হয়, 
সরু হয়। লম্বা! হইতে হইলে সরু হইতেই হয়। রর 
লঙ্কা হইলেই তাহার মঙ্গল। পাঁচিলের পাশের গাছ লহ্বা হয়ঃ : 
লঙ্বা হইয়া যে দিকে আলো! আসে, সে দিকে বীকিয়া যায়। সব গাছেরই 
এই ধরণ, এই প্রবৃত্তি যেন আলো নইলে বাচেনা। শরা-চাঁপা হাড়ীর. 
. ষবাস্থুর অকালে মরিয়া যায়। অসুস্থ হইয়া কতদিন বাচিতে পারে? 
ধনী বিলামী কুণ্ডে গাছ রুইয়া ঘরের তিতরে ও বারাগডায় রাখেন ১-- 
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হাসপাতাল হয়, কাস্তি-পুষ্টির লেশ দেখিতে পাওয়! যায় না, বারাগ্ডার 

আওতার গাছেও তেমন হাপপাতাল মনে হয়। এই সব জীবমুত গাছের 
বদলে সোলার কিংবা কাগজের গাছ দিরা ঘর বারাও্ সাজাইলে শোভার 

হানি হইত না। 
ঘরের গাছ রোদ বাতাস পায় না; আহারও পায় না। কারণ 

আহার পাইলে বাড়িয়া উঠিত, কুণ্ড ফাটাইয়া ফেলিত। কুণ্ডে মাটি থাকে 

বটে, তাহাতে জল দেওয়া! হয় সতা, তবু ত গাছ বাড়ে না। আহার 

বলিতে ভোজ্য-গ্রহণ। গাছের ভোজ্য কি, যাহা গ্রহণ করিয়া গাছ বড় 

হয়? গাছ আহার করে, তাহা সবাই জানে! আহার না করিলে বীজের 
বুক্ষ-শিশু বাড়িয়! উঠিতে পারিত না, ডাল-পাল! ফুল-ফল কিছুই হইত 
না। সে সব মাটি নহে, জল নহে, বাধুও নহে । গাছের কাঠ বাকল 

পাতা ফুল ফল মাটির নীচে পোতা নাই যে কোনও রকমে সে সব 

গায়ে জুড়িয়া যাইবে । আখের গুড়, ধানের চা*ল, কলাইর ডাল, তিল- 
_ সরিষার তেল, তাল-কলার কীদি, যাহাই দেখি না, এ সব আগে থাকে 

না, পরে জন্মে। গাছই ত জন্মায়। জন্মায়--খায় ; খাইয়া_-বড় হয়। 

এসব মাটিতে পায় না, জলে পায় না, বাযুতে পায় না। নিজেরা করে, 

নিজেরা খায়। প্রকৃতির কি রহস্ত কেজানে। আমরা জানি রোদ-বাু 

লাগিলে, মাটি-ধোয়া রস পাইলে গাছ বাঁড়ে, ডাল-পাল৷ ফুল-ফল ধরে। 

মাটি, জল, বাধু, রোদ, ইহার একটির অভাব হইলে গাছের জীবন- 

নিবৃত্তি হয়। আওতার গাছ লম্বা হয়, রোদ চায়। কুমড়া গাছ মাচায় 
উঠে, চালে চড়ে; মুক্ত-বায়ু মুক্ত-রোদ পাইবার আশায় উঠে। জীবন- 
প্রবৃত্তির বশে উঠে) গাছের ধর্পুই এই। কলাগাছ রোদের দিকে পাতা 
_ বিছাইয়! দেয়, এমন বিছায় ষে পাতার ছায়ায় পাতা থাকে না। পচ 

থরে সাজানতে ভালই হইয়াছে। গাছের জীবন-প্রবৃত্তি জানি বলিয়া 
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আমরা বাগানের বন কাটি; কারণ বন থাকিলে ায়.চলাচন রোধ হয়। 

গুধু বালিতে গ্রাছ ঝড়ে না; হাজার জল চালি, বাড়ে না; কারণ সে 

জল মাটি-ধোয়ানি নয়। যে-সে মাটি-ধোয়। জল হইলেও হয় না; যে 
াটি-ধোয়! জল গাছে চায়, গাছের গোড়ায় সেই মাটি থাকা চাই। ক্ষেতে 

বছর বছর ধান, কলাই, আথ, বেগুন ইত্যাদি জন্মাইতেছি। ইহাদের 
আবশ্যক মাটির ভাগ কষিয়া যায়) গাছ হয়, কিন্ত বাড়ে না, ফলে না। 
তাই সার দিতে হয়। 

বাড়ীতে উৎসব হইলে দ্বারে ফলম্ত কলা-গাছ রৌপিত হয়। একে 
কোমল রসাল শ্যামল গাছ? তার উপর ফলবান্। শোভা, কান্তি, পুষ্ট, 
খদ্ধি, একা ধারে সব বর্তমান। আমাদের চোক ৭রিয়া গিয়াছে ; তাই এমন 
গাছ থাকিতে উৎদবের আসর সাজ্জাইতে অন্ুস্থ বিবর্ণ গাছের অন্বেষণ করি, 

শুখনা প্রাণহীন কাগজের মালা! গাথিয়া আনন্দের আশা করি। আদর 

সাজান কৃত্রিম, উৎসব কৃত্রিম, নিমন্ত্রিত বন্ধগণও কৃত্রিম হাস্তে আতিথ্য গ্রহণ 

করেন। ধনীর বাগানে বিদেশী গাছ বহু কষ্টে বাচাইয়৷ রাখ! হইয়াছে; 

সেখানে সুঠাম কলা গাছের স্থান নাই! নগরিয়া জনের চোখ এমনই নষ্ট 
হুইয়াছে। গ্রামে গেলে নষ্ট-চোখ উদ্ধার হয়, উৎসবগৃহদ্বারে পুর্ণ-কুস্ত কদলী- 

বৃক্ষ দেখিতে পাই সুপ্রাঙ্গণে আত্রপল্লাবের মাল্য মাথায় স্পর্শ করি; রন্থুনচৌকীর 
বাচ্ছে, গৃহীর ব্যস্ততায় হারান প্রাণ খুজিয়৷ পাই। আশ্বিন মাসের ছুর্গী- 

পূজায় কলা-বউ দেখিয়াছি । সে বউ. কদলী নহে; কিন্তু কদলী, সে কলা'- 
বতী বধুর স্থান॥পাইয়াছে। এমনই স্থঠাম এমনই সুন্দর | 



 কবিকঙ্কণ চণ্ডী 

কবি মুকুন্দরাম চক্রবন্তী কবিকস্কণ রাট়ের পশ্চিম সীমায় তিনশত 

ব্থসর পুর্বে ষে গান গাহিয়াছিলেন, সেই গান চিরদিন বাঙ্গাল! ভাষার ও 

সাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত মার্কগডেয় চণ্ডী ও বাঙ্গালা 

কবিকষ্কণ চণ্ডী উভয় কাব্যেই চণ্তীর মাহাত্মা কীন্তিত হইয়াছে । মার্কতে় 

চত্তীতে দেবতা বিপন্ন হইয়া চামুণ্ডার শরণ লইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিতে অস্ুরদলনী রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের 
চণীতে অভয়া কলিকালে মন্ত্যলোকে নিজের পুজা-প্রচারের অভিপ্রায়, 

কখনও কৌতুকে কখনও যুক্তিতে, সামান্ট মানুষকে কষ্টে ফেলিয়া নিজের 
_ মহিমা প্রচার করিক্াছিলেন । 

_... কবিকঙ্কণও পুরাতন খধির স্তায় স্ষ্টির আরম্ভ হইতে আখ্যান আরম্ত 
করিয়াছেন। আদিতে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। তাহার কুপাদৃষ্টিতে 
বিধাতা ত্রিভুবন নির্মাণ করিলেন। বিধাতার পুত্র দক্ষ । দক্ষের কন্তা 

হইয়া! চণ্ডী সতীরূপে আবিভূ্তা হইলেন। দক্ষষজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া 

স্তী গিরিরাজমহিযী-মেনকার কন্তা হইলেন। নাম হইল গৌরী । জয়া, 

বিজয়া, ও পল্লপা! তিন দাসী হইল। হরের সহিত গৌরীর বিবাহ হইল, 
প্রথমে গণেশের উৎপত্তি হইল, পরে কান্তিকের জন্ম হইল। এত দিন 

হুর হিমালয়ে ঘরজামাই ছিলেন। একদিন মেনকা কন্যাকে বলিলেন, 
.. দেখ, | | 
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প্রভাতেরাইভেটাহে ক
াড়ি 

চারি কড়। সম্ভাবন
া তোর ঘরে নাই। 

দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল। 

সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ॥ 

ছুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি। 
প্রেত ভূত পিশাচের লেখ! নাহি জানি ॥ 

মিছ! কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস। 

অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারমাস ॥ 

নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত । 

রান্ধ্যে বাড়্যে দিতে মোর কাথে হৈল বাত ॥ 

দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি। 
পাশ! খেলাইয়া গৌঁয়াও দিবস রজনী ॥ 

মা যেমন বীও তেমন। তিনি ঈষৎ হাসিয়! বলিলেন, কেন, 

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান। | 
তথি ফলে মসুর কাপাস মায় ধান ॥ 

রান্ধ্যে বাড়্যে দেও বলে কত দেও খোটা। 
| তৰ ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাটা ॥ 0. 
ইহার পর হিমাঁলয়ে আর থাকা চলে না। হরগৌরী কৈলাসে চলিয়া 
গেলেন | সেখানে কিন্তু সম্বল কিছুমাত্র নাই | হর ভিক্ষা করিয়া 
আনিলেন, গৌরী রীধিয়া দিলেন। এইরূপে একটা দিন গেল। পরদিন, 
হুর বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিন্তু বিশ্রামের সময়েও ক্ষুধা থাকে। 
গৌয়ীকে হুর ঝাট গান করিয়া রন্ধন চড়াইতে বলিলেন, নানাবিধ ব্যঙ্জনের 

আদেশ করিলেন। কিন্তু বন্ধনের কথা শুনিয়া গৌরীর চঙগ রি 



২২৮ 2 ক্ষুত্র ও বৃহ 

| রন্ধন করিতে ভাল বলিল! গৌসাই। 
প্রথম পাত্রে যাহা! দিব তাহা ঘরে নাই ॥ 
কালিকার ভিক্ষ! নাথ উধার স্ধিস্থ। 
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিস ॥ 

আছিল ভিক্ষার শেষ পালি ছুই ধান। 

গণেশের মুষিক করিল জলপান ॥ 

আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শুল। 

তবে সে পারিব নাথ আনিতে তগ্ুল ॥ | 

তখন পশুপতি সক্রোধে বলিলেন, “আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশাস্তর, 
কি মোর ঘর করণে।” পার্বতীও খেদ করিতে লাগিলেন, 

| _ কিজানি তপের ফলে পাইয়াছি হর। 
সই-সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর ॥ 
উন্মত্ত লাঙ্গট। হর চিতাধূলি গায় । 

ছাড়িলে শিরের জটা অবনী লোটার় । 

একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বীসে। 

ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছালবাসে ॥ 

বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি। 

গণার মুষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥ বু 
গৌরী বাপের বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু গৌরীকে পদ্মা 

_ সপ্তত্বীপে যুগে যুগে তাহার অর্চনা প্রচার করিতে বলিলেন । অর্চনা! পাইলে 
গৌরী অন্নবন্্ের অভাব আর থাকিবে না। টু 
_.. এই উদ্দেশ্যে প্রথমে চণ্িকা ্বাপর-যুগের শেষে বিশ্বকর্মাকে কলিঙ্গ- 
রাজার দেশে এক দেউল নির্শাণ করিতে বলিলেন, এবং রাজাকে স্বপ্নে 
বলিলেন, “করি বহ পরামর্শ ইহ তারতবর্, ; লইব তোমার রর আগে। ।" 2 



কবিকন্কণ চণতী ২৯ | 

স্তর রাজ! হৈমবভীর পূজা করিলেন। পূজার প পরে র চত্তিকা ঘরে. 
_ফিরিতেছিলেন, পথে বিদ্ধাগিরির পণ্ডগণ তাহাকে ধরিয়া বসিল, এবং | 

বনফুল আম জাম শেহাকুল কাল-চিতাফল দিয়। পূজা করিল। ৰ 

_. ষখন ভবানী কলিঙ্গদেশে গেলেন, তখন মহেশের দিন চলা ভার হইল। 

তিনিও মর্ত্যের পুজা-সংগ্রহে বাহির হইলেন। পরে হুরপার্ধী উভয্কে 

. কৈলাসে 'আবার একত্র হইলেন। এবার উভয়ের মধ্যে যুক্তি হইল যে, 
ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয় মর্ত্যলোকে পাঠাইতে হইবে | 

তবে যে প্রচার হয় পুজার পদ্ধতি” নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপুজা 
আরম্ত করিলেন। শিশুপুক্র নীলাম্বরের প্রতি নন্দনকাননে ফুল তুলিম্বা . 

আনিবার আদেশ হইল। এমন সময় নীলাম্বরের মাথার উপরে শকুনি 

 ডাকিল, এবং সে জেঠির ডাকও শুনিতে পাইল। মাথার উপরে বাধা 
পড়িল) সে ফুল তুলিতে যাইতে চায় না। ইন্তরক্রদ্ধ হইলেন, এবং পিতার - 

. প্রতি পুত্রের কর্তব্য বিষয়ে অনেক পুরাণ প্রমাণ শুনাইলেন। 

নাহি নিয়োজিন্থ রণে, . দুরন্ত অস্থর সনে, . ১. 
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ ॥ 2 

সবে চারি দণ্ড যাবে কুসুম আনিয় দিবে ডি 

.. ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ॥ য় পু 

বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দড ছি, . 
| এ নন্দন কানন ভিতরে। 
নিকটে কুুম আছে, উঠিতে না হবে গাছে, 

| ... আরাধনা করিব শঙ্করে ॥ | 

পা অগত্যা _নীলাম্বর “পান লইল, এবং হরপর্কতীর ুক্তিজালে পড়ি 

ব্যাধ কালকেতুন্ূপে মর্ত্যে চ্ডিকার পুজা প্রচার করিল। _কালকেতুকে 

চর্তিকা 'অনেক ধন দিলেন। লে কলিঙ্গদেশের নিকটে শুজরাট নাষে 



৩০ _. ক্ুজ ও ব্হ 

“এক নগর নির্মাণ করাইল, অনেক প্রজা বাইল। বিপদের সময় চণ্তিকা : 
তাহার সহায় থাকিতেন; কেন না, তিনি মন্দিরে পুজা পাইতেন। 
 কলিঙদেশের রাজা কালকেতুর ক্রু হওয়াতে বিশক্ষণ শিক্ষা পাইলেন। 
তিনিও চগ্ডিকার ভক্ত হইলেন । | 

ৃ “গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজ1। 
আর যত ভূঞা রাজ! করে তার পুজ। ॥ 

কিন্তু এইরূপে কতকাল চলে? নীলাগ্বরের শীপের কাল ফুরাইল। 
_গেজায়া-সঙ্গে পুষ্পক বিমানে চাপিয়৷ ইন্ডরীলয়ে ফিরিয়া গেল। কাজেই 

: পার্বতী আবার পন্মাবতীর সহিত যুক্তি করিলেন। শঙ্করও অবশ্য যৌগ 
_দ্দিলেন। এবার রত্রমাল! নামে ইন্দ্রের এক নর্তকী অভিশপ্ত হইল। ইচ্ছানি 
নগরে লক্ষপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিক্ ছিল। রত্বমাল৷ তাহার 

. কন্ঠারূপে জন্মগ্রহণ করিল। নাম হইল খুল্পনা। উজানী নগরে ধনপতি নামে 
এক সাধু (সঞাগর ) ছিল। লহন! তাহার প্রথম বনিতা ছিল। খুল্লনা 
_ ধনপতির দ্বিতীয় বনিতা হইল। 

.. খুল্পনা চণ্তীর দাসী, চণ্ডীর ভক্ত | কিন্তু খুল্পনার বা ধনপতি, 
“মেয়ে দেব' দেখিতে পারিত না। এমন কি, ষখন ধনপতি উজানী নগরে 
. স্বীজার আদেশে সাত ডিক্গা ভরিয়া সিংহলে বাঁণিজ্য করিতে যায়, খুলনার 
_. প্রতিষ্ঠিত চন্তীর ঘট পায়ে ফেলিয়া দেয়! ধনপতি কিন্তু শন্করের ভক্ত 

_ছিল। সকল দিক্ ভাবিয়। হরপার্ধতী আবার যুক্তি করিয়! ইন্দ্রের আর. 
এক কুমার মালাধরকে শাঁপ দিলেন । সে ও তাহার ছুই স্ত্রী মর্ত্যে মানুষ 
_ ক্ধপে জন্মগ্রহণ করিল। মালাধর, খুন্পনার পুত্র শ্রীমন্ত হইল, এবং মালা- 

:. ধরের ছুই বনিতার এফ জন সিংহল-রাজকন্তা, এবং অপর জন উজ্ানী রাঁজ- 
 কন্ত! হইল। সিংহল যাত্রায় চিক প্রীমন্তের পিতা ধনপতিকে মগরার ৃ  : 
.. ধষাহানায় ০০ জলে চোখের জলে করিতেন | এট ঙ্পী লইয়া ধন. 

স্লিপ সপে তা পবা স্পিন | উরি রন তা জি চি 



১লস্মসপস্সিনিসটস্লি পসিসিপাসিতালসিলীসষিরীসিসি সত পীর নিলা অলী *তোছ লাল সি্িলািপাসিলাস্মিস পোল সস সপাউিনাাপা ঈি এতো নিশলিি 

পতি কোন-রূপে প্রাণে প্রাণে সিংহলে উপস্থিত হইলেন। সিংহলের 
_ নিকটে কালীদহে মায়া পাতিয়া চণ্ডিকা তাহাকে অপরূপ কমলে-কামিনী 

প্রদর্শন করান। ধনপতি কর্ণধারকে দেখাইল, কিন্তু সে দেখিতে 
পাইল না,_ | | 

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার, 

কামিনী কমলে অবতার। 

ধরি রাম! বাম করে, উগরয়ে করিবরে, 

পুনরপি করয়ে সংহার ॥ 

কমল কনকরুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, 

মদন সুন্দরী কলাবতী ৷ 

সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্মা, 

_ সত্যভামা রম্তা অরুন্ধতী ॥ 

প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল। 

ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল ॥ 

'কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর। 
তরঙ্গহিল্লোলে রামা করে থর থর ॥ 

নিবসে রমণী তাহে ধরিয়া কুগ্তর । 

হরি হরি নলিনী কেমনে সনে ভর ॥ 

হেলায় কামিনী উগরয়ে যুখনুথে। 
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥ 
পুনরপি তায় রাম! করয়ে গরাস। 

_. দেখিয়া আমার হদে লাগয়ে তরাস ॥ 
রঃ সিংহ হলের রাজার নিকটে এমন অসম্ভব কথা বলিয়! ধনপতি কারাগারে পু 

ক ই । পরে রীমন্ত চণ্ডিকার কায নানা বি বিপন্ধি হে টা 

হ্খ 
লা ৯ জা ক ই এসি সিল অপি 



৩২. ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 

পাইয়া দিংহলের রাজাকে কমলে-কামিনী দেখায়, এবং রাজকন্তা। বিবাহ 

করিয়া পিতাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। এখানেও সেই বিপত্তি। ' 
উজানী নগরের রাজা কমলে কামিনীর অসম্ভব কথায় শ্রীমন্তকে মশানে 

বধের আজ্ঞা দিলেন। চগ্ডিক৷ এখানেও রাজার সৈম্ের সহিত যুদ্ধ 
করিলেন, এবং পরে নদ সৃষ্টি করিয়। তাহাতে কমলে-কামিনী রূপে উজানীর 

রাজাকে দর্শন দিলেন। ফলে সিংহলে ও উজানী নগরে চণ্ডিকার পুজ! 

প্রচারিত হইল। 

 এ্ইরূপে ষোল পাল! গান হইরাছে। এই গানের নায়ক নায়িকা কে? 
-হরগৌরী | উপনায়ক উপনায়িক অনেক আছে । ধাহার৷ প্রধান, তাহারা 

ইন্জ্ের কুমার, ইন্দ্রের পুত্রবধূ, ইন্দ্রের নর্তকী । সংসারে যদি কোনও ব্যক্তি 
প্রধান হন, গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস, তিনিই শাপত্রষ্ট কোনও দেবতা। 

হরপার্বধতীর মানবভাব যেমন আছে, তেমনই তীহা'দিগের দেবভাবও আছে। 

এই ভাব ধরিয়া কবিকর্কণ আমাদিগকে কাব্য-শান্ত্রের সারভূত নবরদ 

পু্ণমাত্রায় ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার কবি্বপটুত্ব, কাহার শব্- 
যোজনা, তাহার মানব-চরিত্র-জ্ঞান, সংসারে সহস্র খু'ঁটনাটির জ্ঞান চণ্তী- 

গ্রন্থের প্রতি কাব্যরসগ্রাহীর চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করিবে। 
_.... সুকুন্মরাম দরিদ্র গ্রাম্য কবি। ভাহার শ্রোতা তাহারই মত গ্রাম্য । 

_ ভাহাদের স্ুথ- ছঃখ আশা-আকাজ্ষা তিনি যেমন মর্মে নর্দে অনুভব করিয়া- 
ছিলেন, কোন নাগরিক কবি, সুখ-শাস্তির শীতল ছায়ায় কদাপি তেমন 

অনুভব করিতে পারিতেন না। এই জন্যই ভারতচন্দ্রের বিস্যানুন্দর 

_. ছাড়িক্স। তাহার! কবিকন্কণ চণ্ডীর আদর করে। বনসরিহিত গ্রামে বসিয়া 
 শ্রীম্য কৰি গ্রামা চিত্র ব্যতীত অনয চিত্র লিখিতে পারিতের না। তিনি 
- মানবচিত্তের ভাবলহরীর বিকল চিত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে কাব্যালঙ্কার 
এ আছে, কিন্ত অতিশয়োস্তি নাই। । ছন্দের সা আছে, নত শের - 

০ 
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| আর নাই ৷ ভাষায় তাহার কি অতুলনীয় অধিকার ছিল! গর্ভবতী নারী 

কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অননকষ্টকাতর বাক্তির ভোগলালসার সীমা কি,_ইহা .. 
তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই সন্তানপ্রসবের পর কিকি কাধ্য করিতে. 

হয়, বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবগ্তক, তাহাও তিনি তেমনই 

জানিতেন ! বন্ত জন্ত পক্ষী সর্পের নাম চান, কবিকঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করুন। 

কুলের নাম, আরণ্য বৃক্ষের নাম, অষ্ট অলঙ্কার, “ব্যাল্লিশ বাজনা” ধুদ্ধের অস্ত্র 

শন্্র জানিতে চান, কবিকন্ষণ চক্রবর্তীকে ধরুন । অভাগ' নারী পতিসোহাগ-. 
কামনায় কি ওধধ প্রয়োগ করিবে, কি গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে, 

হাটে কি দ্রব্যের কি দর, কি দ্রব্যসংযোগে কি ব্যঞ্জন রাধিতে হয়, পাড়া- 

গাঁয়ে মালা লইয়া কেমন দলাদলি হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি, জাতি 
চরিত্রই ব কি, ইত্যাদি এমন কোন গ্রাম্য ব্যাপার নাই, যাহা চক্রবর্তী 

মুকুন্দরাম জানিতেন না, এবং ন্থুযোগমত আমাদিগকে বলেন নাই । গ্রাম্য 
শ্রোতা এই সকল কথা যেমন বুঝে, তেমন কি প্রকৃতির শোভ| কি দ্রব্য- 
বিশেষ দেখিয়া কবির কবিত্বোচ্ছাস বুঝিতে সমর্থ? 

এ কথা সত্য যে, কবিকল্ণ চণ্ডীতে অনেক সংস্কৃত শব আছে; কিন্তু . 
 ইহাঁও সত্য, সে সকল শব্ধ সত্বেও রসভঙ্গ হয় নাই। আমাদের বোধ হয়ঃ 

ইচ্ছা করিয়াই এবং কবিত্বের গান্তীষ্য বাড়াইতে গিয়াই মুকুনরারম স্থানে টা 

স্থানে সংস্কৃত শব্ধ পু্লীভূত করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা সকল শব্দ নাই 

_ বুঝুক, কিন্তু শবের বঙ্কার অনুভব করিতে পারে। স্বর্ণগৌধিকারূপিণী 

- অভয়ার নিজমৃত্তি-ধারণ পড়ুন | 
| | হুঙ্কার ছিড়িয়া দড়ী,  পরিয়া ডে শাড়ী, 

যোড়শ বংসপ্ধের হৈলা রাম । 
বর কউ সিসি, 

ব্রন গন আখি, অববধ শশী. 



৩৪ | ক্ষত ও বৃহৎ, 

চাক নিত সে চরণে প পল রাজে; 

মণিমর কাঞ্চন নূপুর । 
বিমল অঙ্গের আভা, নান! অলঙ্কার শোভা, 

| রবির কিরণ করে দুর ॥ 

ত্রিবলি বলিত মাঝে, লুবর্ণ কিস্কিণী সাজে, 
| উরুধুগ রম্তার সমান । 

সর্বাঙ্গে চন্দন পক্ক, অনঙ্গ বলয় শঙ্খ, 

বাহ বিভূষণ সুশৌভন | 
সকল অঙ্গুলি ভরি, _মাণিক্য অন্ধুরী পরি, 

দস্তরুচি ভূবনমোহন ॥ | 

মুখচন্দ্র অন্থুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম, 
.. সিন্দুর-তিলক তিমিরারি। 

অধরে বিছ্াৎ্ছহ্যতি, ' তাম্ুলের রাগ তথি, 
নাসাগ্রে মাণিক মনোহারী ॥ 

কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব অনেকে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। একটির 
| উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। তিনি তাহার কাব্যে একই প্রকার 
ব্যাপার ভিন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা! করিয়াছেন। দারিত্র্যের কথা, ঘরোয়া 
_. কন্দলের কথা, ভোজনের কথা, গর্ভবতীর সাধ খাওয়ার কথা, বিবাহের 

কথা, বুদ্ধের কথা, সিংহ্ল-যাত্রার-কথা একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। 
_. আরও দেখা যায়, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভাষাও প্রায় একরূপ, এমনকি. 
_ কোনও কৌনও স্থলে একই পগ্ঠ বাহির হইয়াছে ৯ হঠাৎ পড়িবার সময় 
রা পুররুক্তিদোষ মনে পড়ে । মনে হয়, কবিকম্কণের বৈচিত্রযজান ছিল, নাং 

হয় ত কবিতা-রচনা তাহার সহজ ছিল না। কিন্তু যখন মনে করি, তাহার. 
পজতযানদলগ যোল পালায় গাহিবার গান, যখন মনে করি, বর্ধমান জেলার. 



| কবিকনণ চতী | ৫ এ 
সি সিরা সিটি শসিপতি সী সা সিল 

শ্রসিঙ চণতী-গায়ক জগাই সেক একই ভাবের গান, একই কবিত! ... 
আবৃতি দ্বারা কত দিন ধরিয়! শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুদ্ধ করিয়া রাখিত, তখন . 
কবিকঙ্কণের উদ্দেশ্ট সম্যক্ বুঝিতে পারি, এবং ভাবি যে, পুব্ররুক্তি দৌষের 

লে সপ লা লাস পাপস্লাসত পাতি পো পাপ লাক. 

না হইয়া গুণের কারণ হইয়াছে। মনে রীখিতে হইবে, কবিকন্কণ গান 
গাহিয়াছেন, আধুনিক কাব্য লেখেন নাই। শ্রোতা উন্মুখ হইয়া! থাকে, কি 
আসিতেছে, তাহা সে পুর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে এবং কিঞ্চিৎ 
রূপান্তরিতভাবে কবিতা শুনিয়া তাহার পূর্ণরস গ্রহণ' করে। প্রচলিত 
চণ্ডীর গান নিরবচ্ছিন্ন গান নহে। কোন্ গান কিংবা যাত্রা! নিরবচ্ছিন্ন গান? . 

গানের মধ্যে মধ্য কথা আছে, কবিতা-আবৃত্তি আছে। যমজ পুত্র ছুই 
পার্থ লইয়া যখন জগাই সেকরা কবিতা কেবল আবৃত্তি করিয়া! যাইত, 
তখন তালে তালে আবৃত্তির ঠমক, বোধ হয়, তাহার গানকেও পরাজিত 

করিত। বোধ হয়, গোবিন্দ অধিকারীর গান অপেক্ষা তাহার কথায় শ্রোতার | 
মন অধিক আকৃষ্ট হইত। কথার এক ইঙ্গিতে বন্থ কাব্য লুক্কায়িত থাকিত | 

এইখানেই কবির গুণপনা ৷ সে গুণপনা! কবিকস্কণ প্রচুর দেখাইয়াছেন। 
বন্ততঃ তাহার চণ্ডী কাব্যালঙ্কারিকের নিকট বাঙ্গাল৷ ছনোর দৃষ্টান্তের আকর, 

 ভাষাশিক্ষার্থীর নিকট শব্বকোশ, ইতিহাসরসিকের নিকট রাঢ়ের প্রাচীন 
সামাজিক ইতিহাস। 
| কত প্রচলিত বাক্যে কবিকম্কণকে, দেখিতে পাই, তাহার ইন্বতত হয় না। 
“নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, হবে তুমি শিল্পাল প্রহরী ॥ 
“এ বিরহ জরে, পতি যদি মরে, কোন ঘাটে খাবে পাণি। পপিপীড়ার পাখা 

উঠে মরিবার তরে।” 'াণিক্য অ্গুরী সপ্ত বৃপতির ধন “আমার নগরে 
'বৈস, ষত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দিও কর।, “ছুই চক্ষু জিনি নাটা” 
কুমারের চাক যেন ফিরে ।” 'এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাই” 
পি জানি দৈবের মায়া, আসি কৌন পথ দিয়, নারিকেবে সা্ধাইল পাণি।” 
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“অলকা তিলক পর মোহন কাজল। 'আকাশ া্িযা « পড়ে ড় সুঝে 

“আপনি রাখিলে রহে মান। “দেখয়ে সরিষা ফুল “নদী নালা 

একাকার “বসে খেতে নাহি আটে। ইত্যাদির' অংশবিশেষ প্রায় 

কবির ভাষায় গ্রাম্য লেকে অগ্ঠাপি বলিয়া থাকে। 
কবিকঙ্কণ তিন শত বৎসর পুর্ব্বের ষে সামাজিক চিত্র অন্কন করিয়াছেন, 

তাহা প্রতিহাসিকের নিকট চিরদিন অমূল্য বিবেচিত হইবে। পূর্বের বলি- 
য়াছি কবিকঙ্কণ গ্রাম্য দুঃখী কৰি, তাহার শ্রোতা তীহারই তুল্য গ্রাম্য 
লোক । দেখা যায়, এখন যেমন, তখনও গর্ভিণী নারীর সন্তানপ্রসবে 

বিলম্ব হইলে তাহাকে জল-পড়া (মন্ত্রপূত জল) খাওয়ান হইত । প্রসবের পর 
আঁতুড়ঘরের দ্বারে গরুর মাথার ফী রাখা হইত, এবং তিন দিনে, ছয় 
দিনে, আট দিনে, নয় দিনে, ও একত্রিশ দিনে এক এক উৎসব হইত। 

এখন অনেক স্থানে একত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া একুশ দিনেই 
প্রন্থতি আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া থাকে । শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে . 

পুজের ছয় মাসে, এবং কন্তার সাত মাসে অন্নপ্রাশন হইত । পাঁচ বংসর 
বয়দে গন্ধবণিকের পুত্রেরও কর্ণবেধ হইয়া বিদ্ভাশিক্ষার নিমিত্ত গুরু, 
মহাশয়ের হাতে অর্পিত হইত। সাঁত বৎসর বয়সে কন্তারও কর্ণবেধ হইত, 
কিন্তু সকলে বিদ্যা শিক্ষ। করিত না। শ্রীমস্তের মা খুল্পনা পত্র পড়িতে পারিতঃ 
কিন্তু তাহার সৎ-ম! পারিত না । অথচ ছুই জনেই এক বাড়ীর মেয়ে ছিল। 

বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। - এগার বার 
বৎসর বয়সে কন্ার বিবাহ হইত। বর গলায় রত্রধালা.ও হাতে সোনার 
তাড়বালা পরিয়া, গায়ে কুসুম লেপিয়া, পাটের (পর্ন) দোলায় চড়িয়া 
গোধুলি সময়ে বিবাহ করিতে যাইত। সঙ্গে নানাবিধ বাজনা ও দলে দলে: 
বরাতি (বরযাত্রী) চলিত। বিবাহের পর বর-কন্তা অরুদ্ধতী দেখিত। : 
রি ডি বাঙাল! দেশ. হইতে এখন  উচিা গিয়াছে। প্রাচীনকালে 



(কাৰকক্ণ চ্্রী ৩৭. | 
স্৯প্টরসি্টি-পোি ০ সিট সি তা স্পন্সর ছিল সিটি সত সিল সপ ছিলি সপ সিপিএ জপ সিল সরলা সত লিস্টিতী সপ্মিাসির্ ছিপ সিপািপাসি লা পিউ 

ছিল, এ এখনও ভিন া্মণের। বিবাহান্তে রাত্রিকালে 'আরন্মতী, দেখেন। 

দম্পতী বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর ন্যায় অবিচ্ছেদে চিরদিন ঘর করিবে, অরুন্ধতী 

দেখার এই অর্থ ছিল। কন্যার শুভ কামনা করিয়া তাহার মা, বিবাহের 
পূর্বে বাড়ী বাড়ী ওষধ করিয়া ফিরিত। সতীনের ব কুহক হইতে কন্যাকে 

রক্ষা করিবার উদ্দেশে এইরূপ উষধের প্রয়োজন টা বিবাহের পর 
শ্য্যা তোলার, কড়ি দিতে হইত। . 

কন্যা অল্প বরসেই স্বানীর ঘর করিতে যাইত। স্বামী বশীভূত করিতে 
বয়োজোন্ঠা সতা কাওর-কামিক্ষার তন্ত্র-মন্ত্র ও নানাবিধ ওষধ করিত। 

অথর্ব-বেদ হইতে তত্ত্মন্ত্র এ দেশ্লে প্রচলিত আছে। বোধ হয়, 
মহাভারতের সত্যভামাকেও ওঁধধ খুঁজিতে হইয়াছিল। স্বামীকে 
€ওযুধ” করা যে এখনও উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয়। সতীনের কন্দল 
এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পাঁটের শাড়ী ও সোনার চুড়ী 

দিয়া স্বামীকে কন্দল মিটাইতে হইত। বোধ হয়, ব্রাক্ষণের ঘরেই 
বহু স্ত্রী থাকিত, এবং অন্য জাতির মধ্যে প্রথম! পতী বাঝা, এবং স্বামী 
*ধনবান্ হইলে ঘরে দুই স্ত্রী বিরাজ করিত। “এক জন সহিলে কন্দল হয় 
দূর। বিশেষিয় জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর ॥-_ইহাতে বৌধ হয় মুকুন্দরামেরও 

ছুই স্ত্রী ছিল, কিংবা তাহার যে একস ছিল, তিনি তা?ুশ মধুর-ভাষিণী 
৭ 

| ররর “সিন্দুর তিলক ভালে, 
| চিরণী কুস্তলে দোলে, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল। সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া 

চতুর্দেলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল।॥” ইন্দ্রের পুত্রবধূ ছায়৷ স্বামীর 
_সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে, এই সহমরণ- 
কন বদীর পাঠক ঠিক হার করিতে পারিবে দা। | 
দা জানিনচযানা। উচিত: পত্র মন পপ 



৩৮ | কর | ও বৃহৎ 
লে আপি সাকা পাপা সী স্পিন টিপা সপ পট পপপস্মার সস পাস পপি হলস্মিপসি লস্ট আলি 

বুলন কাণ্ডার ঘরে ঘরে গুয়া ও সন্দেশ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। 

বর্ধমান ও হুগলী জেলার নান! স্থানের ষোল শত বেণে ধনপতির বাড়ী 

আসিল। কেহ দোলায়, কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে, কেহ বাকে, কেহ 

নৌকায় চাপিয়া আসিল। কেহ. কেহ এমন ধনী ছিল যে, তাহাদের রথ 
সাত ঘোড়ায় দিন রাত বহিত; কাহারও বাহির মহলে, সাত মরাই টাকা 
থাকিত। কিন্তূ “ধন হইতে হয় কি বা! কুলের প্রকাশ ।” ধনপতি আখে 
কার কপালে চন্দন ও গলায় মাল! দিবে, তাহা লইয়া তুমুল বিবাদ আর্ত ও 

ঘরের কুৎসা বাহির হইল। কারও ঘরে ছয় বউ পতির সহমৃতা৷ হয় নাই, 

_ কারও বাপ হাটে আমলা ( আমলকি ) বেচিত, এবং স্নান না করিয়া খাইতে 
বসিত। শেষে ধনপতির নিজের ঘরের কথা বাহির হইল। খন সে 
রাজার কাজে বিদেশে ছিল, তখন তাহার বড় স্ত্রী কন্দল করিয়া মারিয়া 
ধরিয়া ছোট খুল্লনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়! দিয়াছিল। শুধু ইহাই 

নহে, অভাগী খুল্পনাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে হইয়াছিল। তখন তার 

বয়স সবে বার তের বসর। কিন্তু বনে শতেক মাতাল বেড়ায় ; কে জানে 

ুলপনার সতীত্ব ছিল কি না। .সে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে কেহই তার 
রান্না খাইবে না। ধনপতি বিষম ফাঁপরে পড়িল; তাহার শ্বশুর রাজার 

দোহাই দিল। কিন্ত জ্ঞাতিকে রাজবল দেখান মিছা । রাজ! ধন ও প্রাণ 
লইতে পারেন, কিন্তু 'জ্ঞাতি বনধুজন” * জাতি লইতে পারে। ধনপতি লক্ষ 
দা বান বশ করিতে ইজ করল য়ে দে বলিল, | 

* এখন বাঙ্গালায় জ্ঞাতি নিিরি কবিকে বন্ধু শব্দ সংস্কৃত সরা 
 হইয়াছে। সংস্কৃত কুটুত্ব অর্থে পরিবারবর্গ, এবং বন্ধু অর্থে আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও. 

. মাত্বন্ু। অর্থাৎ, বা্গালা কুটুবর্গবুঝায়। ওড়িয়া পারা পরিজন ক. 
জ্ঞাতি। গড়িয়া বন্ধু দানার ও 



 কবিকণ চা ৩৯ 
পালাল পস্মিপরটিলাি পাটি সরাসরি 

“আজি ধন দিলে দিবা ব বংসরে বৎসরে? । অথচ তাহার কলঙ্ক বুচিবে না । 

সে পরীক্ষা “লইবে' ৷ গঞ্গাজলে স্নান করিয়৷ সে সর্ধমঙ্গলার পূজা! করিল। 
অভয়! অভয় দ্িলেন। সভায় শত পঞ্তিত একবুদ্ধি হইরা পরীক্ষার বিধি 
স্থির করিলেন। অশ্বখপত্রে মন্ত্র লিখিয়া ছই পথিকের মাথায় দিয়া 
সরোবরের জলে ডুবান হইল। পথিকত্বয় পাতা লইয়া উঠিল, রা জয় 

হইল। 

কিন্তু জলের পরীক্ষা কিছু নয় । হয় ত পথিক ছুঙ্জনের সঙ্গে ধনপতির 

পাট” ছিল। মাল ডাকা হইল, এক নূতন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও 
সোনার অশ্গুরী রাখা হইল। খুল্লনা সেই ঘটের ভিতরে হাত দিয়া সাতবার 

অঙ্গুরী তুলিল। 
এই পরীক্ষাও কিছু নয়। সাঁপের মুখ বাঁধা যাঁয়। তখন কামার 

আগুনে শাবল তাঁতাইয়া লাল করিল। অশ্বখপত্রে বীজমদ্ধ লিখিরা খুল্লনার 

হাতে দিয়া সেই জবাবর্ণ শাবল রাখা হইল। খুল্পনা শাবল রি দূরে 
তুণের উপরে ফেলিয়! দিল। তৃণ পুড়িয়৷ গেল। 

তথাপি বিপক্ষ দলের মন উঠিল না। কে নাজানে, আগুন ভারিলে 

হয় জল'। আগুনে ঘি গরম করা হইল। খুঙ্লনা সেই আগুন-সমীন ঘি-এ | 

সোন। ফেলিয়৷ হাত ডুবাইয়! তুলিয়া লইল। কিন্তু সে আগুনও ত ভারা 

ধায়। যাহা হউক, এত ছন্দে কাজ নাই, এক লক্ষ তঙ্কা দিলেই সকল 

পাপ ঘুচিয়া ঘায়। তখন ধনপতি রোধযুক্ত হইয়! তুলা পরীক্ষা করাইলেন। 

 ইহাতেও বণিকৃগুল! হারিল, কিন্তু তাহাদের কানাকাঁনি থামিল না । তখন 

ধনপতির এক পিসাত ভাই সীতার জৌগৃহপরীক্ষার কথা তুণিল। সে 
_ উচিত কথা কহিতে চী়, “ভাইবউ' জৌগৃহ করুন, সকলের মনে সন্তোষ 

_ হুউক। | 
| নগরে নগরে লোক কছটল। বাশের মাথায় প পাটের পাড়ায় শত পল 



2 মি ক্ষ ও বৃহৎ 
ছল পালা তা লি চীন পস্তি চি ছি শিপ পিটিশ লোক লি পা শনি সিসি এ লে পল জিন এলপি 

সোনার চেড়া (পপ) বাৰিকা নগ্গরে নগরে ফিরান হইল। বে জৌঘরু 
.. নিন্্াণ করিবে, সে সেই সোনা পাইবে। কিন্ত সব কারিগর মাথা হেট 
 করিল। দেবতার পরীক্ষা দেবতাই জানেন, তাহারা জৌগৃহের কথা 

কানেও শুনে নাই। এমন সময়ে চণ্ডী আকাশ-বিমানে যাইতেছিলেন, তিনি 

তাহার দাসী খুল্লনাকে লোক-গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বকর্ম্মাকে 
জৌঘর নির্মাণ করিতে বলিলেন। বিশাই ও. তাহার ছেলে হনুমান্ 

মানুষের আকারে আসিয়! ধনপতির চেঙ্গড়া ধরিলেন। জৌর (জতুর) 

প্রকাণ্ড ঘর নির্মিত হইল। খুলনা অভয় পদ ধ্যান করিয়া ৬ | 
__ তাহাতে আগুন লাগান হইল। প্রথমে নীল পু'আ আকাশে উঠিল ; 

_ পবন আসিয়া জুটিল, যোজন প্রমাণ আগুন উঠিল, আগুনের “দফালে' ক 
_ গঞ্জন শোনা গেল, গগনবানী মেঘের আড়ে লুকাইল। কিন্তু সতীর অঙ্গে 

আগুন মুণালশীতল, তুষার-শীতল হিম বোধ হইল | | 
কলিধুগে এমন কর্ণ কেহ করে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। 

খুল্পনা জলন্ত আগুন হইতে বাহির হইল, বণিকৃসমাজ সতীর শাপের ভয়ে 
তাহার পায়ে পড়িল। কেহ বলিল, আমি তৌর ভাই ; কেহ বলিল, মান চাই 
না, ছুটি অন্ন দাও, খেয়ে ঘরে যাই ; কেহ বলিল, তুমি মানুষ নও, তা আমি 

জানি, কিন্তু বলি কারে। খুন্লনা রাঁধিবার আজ্তা পাইল, জ্ঞাতি-গোত্র কুটুঘেরা 
ভোজন করিল। তার পর কেহ দোলা, কেহ ঝারি, কেহ কণ্ঠমাল!, কেহ ূ 

পাটের পাছড়া, কেহ ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া গেল। | 
_ আন্জ কাল জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে ; বারবেল! কালবেলা না মানিয়া 
লোকে রেল ইষ্টামারে দুর দেশান্তরে যাত্রা করিতেছে । অগত্যা লোকের 

যাত্রিক জ্ঞান ক্ষীণ হইতেছে । সেকালে পথে গোসাপ, কচ্ছপ, গণ্ডার, 
শজারু, শশক দেখিলে লোকের যাত্রা ভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোম-চিল 
ফিরিলে পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, টিকটকির ডাক শুনিলে, পায়ে ছাই: 



কৰিকঙ্কণ শী তি ৮ 
পম সি পানি পাজি পি লাস সিস্ট লাস বালী পা পাসটরশি এসপাপাসিপাপিশাতি পাত | শকতিসটিকীশি সলাত পপি লাস এ পলা "৮ শিপ লি চি পা লা ৯ লা এ সক লা জি সপ আসিনি ছি শাসসিএ িশ 

খাইলে, কাপড়ে শেয়াকুল কাট বিধিলে, শুনা ডালে কাক, কুকু শব 

করিলে, যোগিনী আধখানি লাউ ভিক্ষা করিলে, তেলী তেল লবে, তেল লবে, 

করিয়া বেড়াইলে, বামে সাপ, দক্ষিণে শিয়ালী বেড়াইলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা 
হইত। এখনও যে হয় না, ত| নহে। এখনও দৈবজ্ঞ পাঁজী খুলিয়া ও 

রাশিচক্র পাতিয়া যাত্রার শুভাশুভ গণন। করে । তখনও তাহারা শতানন্দের 

ভাম্বতী ও গ্রীনিবাঁসের দীপিকা দেখিয় বালকের জন্মপাতি লিখিত। বোধ : 
হয় কবিকম্কণের সময়ে রাচে রতুনন্দনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। | 

সে কালের বসন ভূষণ এ কালে পরিবর্তিত হইয়াছে । ক্বিকল্কণ 
যত প্রকার নারী-ভূষণের নাম করিয়াছেন, তাহার্দের অধিকাংশ আ+জ কা'ল 

আর নাই। পুরুষের হাতে ভাড়বালা, কানে বউলী বঙ্গদেশে আর নাই। 
বস্ত্র ত কথাই নাই। ধুতী তখনও কেবল পুরুষের বদন হয় নাই। 
পার্বতী ও রস্তাবতী বিবাহের সময় হরিদ্রাধুত ধুতী পরিয়াছিলেন। ধুতী 
মহার্ছিল। কোটালেরা লোকের নিকট উৎকোচস্বরূপ ধুতী লইত। 
দরিদ্রের খাদী (ছোট ধুতী ), এবং ছোট খুঞা! (তিদীর আশের কাপড়, ) 
ছেড়া কানি, মুড়া কাপড় (পাড়হীন খাদি), ও ধোকড়ী ( মোটা 
কাপড় ) পরিত। শীতকালে দোপাট্টা ও পাছুড়ী গায়ে দিত। খুএ 
পরিলে গ! ঢাকা৷ পড়িত না৷ এই হেতু দক্ষিদ্র স্ত্রীলোকে আর 

খোসলা (কোনও গাছের ছালের নো হা) গায়ে দিত। 

লোকের জৌড় (ধুতী চাদর ). কাপাস ও পাটের লগা রা 

শীতকালে তসর ও “বিচিত্র পামরী* (শাল) বস্ত্র ও শালের জোড়া ছিল। 

রমণীরা তসরের ও পাটের, শাদা ও নেতের শাড়ী পরিত। আ'জ-কাল 

হাওয়া শাড়ী হইয়াছে; পুর্বকালে পাটের নেত ছিল। এ জন্ত তাহারা 
দ্বোছটী করিয়া শাড়ী পরিত, এবং নানা চিত্র-বিচিত্র বিনোদ কীচলী 
গ্রান্কে দিত। তাহারা মেঘডম্বর (নীলাম্বরী ) কাপড়ে প্রীত হইত। 



| ৪ | ক ও ৰ্হৎ 
লাস্পসিরসিাসিলাদিলা ৯৫৯ িপািসপসসিসিল ৯ পপািরাসিিরািতা 

ধনবানেরা াড়ীতেও, ভুত (পরত, এবং পাটের । দোলায় চড়া এখানে 

ওখানে যাইত। | 
রাজাদের গড় ও গড়ের চৌদিকে বেউড় বাশের (ছোট ঘন কাঁটা বাশ) 

বন থাকিত। পুরীর চারি দিকে উচা পাঁচিল, পীঁচিলে খড়ের ছাউনি 
থাকিত। “সাতানই বন্দে নানাবিধ আবশ্ঠক ঘর নির্মিত হইত। অন্তঃপুরে 
সরোবর, সপ্তম ষহলে দেবদেবীর মন্দির, পাধাণের নাছ-বাট, পাঁষাণের 
 চতুঃশালা, পাকশালা । উত্তরে খিড়কী, পূুর্ববে সিংহদ্বার। আওয়াসের 
পূর্বদিকে বিষ্টুর দেউল, বামভাগে ছুর্গীমেলা, এবং সিংহদারের পূর্বে 
জলাশয়। 'নগর-চাতর+ মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্শালা। 

_ বাসাড়্ো জনের নিমিত্ত দীর্ঘ মন্দির। এখানে প্রবাসী লোকেরা থাকিত। রাজা 
নগর বসাইবার নিমিত্ত বাছিয়া! বাছিয়া প্রজাদিগকে ভূমি ইনাম দিতেন। 

নানা জাতি নগরে বাস কারঝ়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিধুক্ত থাকিত। অন্ত দেশ 
_ হইতে চন্দন, শঙ্ঘ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মাণিক, মতি, পলা, চামর, 
_ পামরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আন! হইত। রাজার সদাগর থাকিত। 

_ তাহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের র বিনিময়ে সিংহল ও অন্ন দেশজাত দ্রব্য 

_আনিত। | 
রাজাকে শত্রর সহিত দ্ধ করিতে রর রাজপুত, মল, ও বাঙদী, 

_ ইহারাই সৈন্য হইত। স্থানবিশেষে মুসলমান . সৈন্যও থাকিত। পায়ে 

: হড়াইয়া, এবং ঘোড়া, হাতী ও রথ চালাইয়া চতুরঙ্গ দলে সৈন্যের যুদ্ধ 
 করিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাল্লিশ বাজনা” বাজিত। হাতীর পিঠে শুল-শকতি-জাঠ 
. লইয়! মানত যুদ্ধ করিত, হাতীর শুড়ে লোহার মুগুর বীধিয়া দেওয়া 
_ হইত |: গাড়ীতে কামান, বাইত। সৈন্যের হাতে তীর ধনুক, খাঁড়া ঢাল, 
_ ভিন্দিপাল, তৃপ্তি. গা, তাক, বেলক (বলুক) থাকিত। এই নকল 
: অন শত স্ব দেশেই ির্িত হুইত। 



কবি চ্ | ৪৩ 
শিপ গং 

সিসি লিক কস 

ধনী শোকের (পাঠশালায় বছুদিগের সহিত পাশা খেলিত। স্বামী 

স্ত্রীতেও পাশা খেলিতে ভালবাসিত। মাতাল ছিল, কিন্তু তাহারা 
নগরের প্রীস্তে বাস করিত। সমস্ত কবিকঙ্কণ-চণ্তীতে কেবল যোগেশখবর 

_ মহেশকে সিদ্ধি খাইতে দেখি। গুলী, গাঁজা, আফিম-খোরের উল্লেখ 

পর্যস্ত নাই। এমন কি, তামাক নাই। পান খাওয়া, পান দেওয়া 
অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাহাকেও সম্মান করিতে হুইলে পাদ্য অধধ্য পাঁন, 
এবং কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিতে হুইলে তাহাকে, পান দিয়া 
“আরতি” করা হইত। এ | 

ধনপতি কুটুম্ব-বন্ধজনকে,খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীর চেড়ী দুর্ববলাকে 
পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া হাটে গাঠাইল। আর বলিয়া দিল যে, সে কড়িতে 
না আটিলে অমুক বেণের কাছে ছুই চারি টাকা লইবে। দুর্বল! তসরের 

শাড়ী পরিয়া কপালে চন্দন চুয়ার ফে"টা করিয়! হাতে পান গুয়! লইয়া! 
হাটে গেল। সঙ্গে দশ জন ভারী গেল। এ কড়িতে ু র্ববলা শাক-পাতা, 
মাছ, শশক, কচ্ছপ, খাসী, ছুধ, দই, ক্ষীর, নারিকেল, কলা, নবাত চিনি, .. 

খড় গুড়, আটা, হাড়ী প্রভৃতি রন্ধনের যাবতীয় উপকরণ কিনিয়া আনিল। . 
_ একটা খাসীর দাম আট কাহন, জীয়ন্ত শশকের দাম আট পণ, এক পণ এ 
পানের দাম এক পণ» এক সের তেলের দাম দশ বুড়ী, ভারীর বেতন জন ্ 

প্রতি এক পণ। দেকালে গোল আলু ছিল না, মরিচের নাম লঙ্কা হয় নাই। 
হাটে দাস-দাসীও কিনিতে পাঁওয়া যাইত। রাজার কর্মচারী, বিশেষতঃ 

মণল হাটে তোলা তুলিত।, কোটালের ও মোড়লের ছু' পয়দা উপরি- 
পাও! রি ॥ (অই সেয়ান! লোকে থোড়লীর। নিদিব র রাজার হিসি প্রার্থনা রঃ 

্ঃ কি সিংলে উপস্থিত ধা রি বাজনা নি নগরে রে. 

এ প্রবেশ, করিল। মামার ধ্বনি শুনিয়া” পঞ্চপাত্রহ িহল রাজ চমকিত রঃ ৃ 



088... হু ও বৃহৎ! 

নি হইলেন। ২ তখন ব “কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘ ঘন ঘন। ৷ আলিয়া কোটাল 
_ ন্থপে দিল দরশন ॥ লুটে দেশ থাস্ বেটা দেশের বিধাতা । ভাল মন্দ নাহি 

_ দেহ দেশের বারত!।” তিরস্কৃত কোটাল বাজনা বাজাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্তকে 
প্রথমে ধমকাইল। তার পর উভয়ের তাৰ হইল। কোটাঁল বলিল, “মোর 

_ শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দ্িগারী | শ্রীমন্ত 
এ কড়ি দিতে স্বীকার করিলে কোটাল গ্রীতমনে রাজাকে সংবাদ. 
জানাইল। 

_.. সেকার্লে ময়রা চিনি, নবাত, লাড় ও সন্দেশ করিত। লুচী বুরী ছিল 
না । ছূর্বল! হাটে রন্ধন-সাজ কিনির। স্নান কুরিল। তার পর দই, গুড়, 
কলা ভক্ষণ করিল. এবং ভারীদিগকে চিড়া দই কিনিয়া দিল। প্রবাসের পথে 

রাধিবার অস্তুবিধা হইলে ধনবান্ পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কল! ভোজন 
করিয়া থাকিতেন। 

_.. সেকালে দরিদ্রনারীর সম্বল ছিল, নি পাথর ও বাসি পান্তা । 

. তাহারা অন্তের ধান ভানিত, হাটে নিজের চরকা-কাটা সুতা বেচিত। 
ছা কানি বা সুড়া বা খু পরিত, কুঁড়েতে থাকিত। 

.. মুকুন্দরাম নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন। ধনীর ভোজনেও তিনি 
. পাকাল মাছ দিয়া তেঁতুলের অঙবল ভুলিতে পারেন নাই।. পাঠশালায় পাশা 
_. খেলিয়া কীল কাটাইতে পারিলে স্ত্রী মনে করিতেন। তীহার আদর্শ 
রী রাজ্য নিয়লিখিতরূপে বণনা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন, | | 

পি শুন ভাই বুলান মওল।  : 
আইস আমার পুর, অস্তাপ করিব দুর, 
১. কানে দিব সোনার কুগ্ডল॥ হু 

আমার নগরে বৈদ, বত ভূমি চাহ চস, 

. ভিনসন বই দিওকর। 



কিকণ চ 

পাটায় নিশানি মোর ধর ॥ 

মোর গ্রামে কর বাড়ি, রয়ে বস্তে দিও কড়ি, 

ডিহিদার না করিব দেশে। 

সেলামি কি বাশগাড়ি, নান! বাবে যত কড়ি, [ও 
না লইব গুজরাট বাসে ॥ 

পানী পঞ্কক জাত, : ও! লোগ সোনা ভাত 
ধানকাটি কমির কন্থরে। 

যত বেচচাদু ধান. তারনা লইব দান, 
অঙ্ক নাহি হ বাঁড়াইব পুরে ॥ 

ধত বৈসে দ্বিজবর, কার না লইব কর, 

চাষী জনে বাঁড়ি দিব ধান। 
হইয়া ব্রাঙ্গণদাস)..  পুরাব সবার আশ, 

প্রতিজনে সাধিব সম্মান ॥ 

৪৫... 

দিলা ভা কাহীনি 

মুকুন্দরামের নিজের অবস্থা। স্মরণ করিলে তাহার বর্ণিত আদর্শ রাজ্যে 

প্রজার স্থথ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার ছয় সাত পুরুষ বর্ধমান 

জেলার দক্ষিণে দাযুন্তা গ্রামে কৃষিজাত শল্তে জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। 
মুকুন্দরামের সময়ে প্রজার পাপে মামুদ সরিফ নামে কোনও ব্যক্তি দামুন্তার 

| ডিহিদ]র হইল। যেষন ডিহিদার, তেমনই উজীর। তাহারা ব্রাহ্মণ বৈষবের রঃ 

শক্ত হইল। জনীর কোণে কোণে দড়ী ফেলিয়া মাপিতে লাগিল, এবং 
_ তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া পনর কাঠীয় বিঘা ধরিয়া কর বসাইল। প্রজার 
“গোহাৰি, শুনিল না, পতিত জমী উর্বর! বলিয়া লিখিয়া কর আদায় 
করিতে লাগিল। পোদ্দার ৮/১০ আনায় টাকা ধরিয়া প্রত্যহ এক পর়সা ্ু 
রো নইতে আর করিল। ধান বারি রিনিযার লোক নাই। কার ৃ 



দে ৮৮ ৮ ক ওহ 
সপ পসিপাসপা্সিসিপা মালটা স্বস্পস্দিরসিাসিলাসদিল সিল পিল পাস সাসতিসিতা পা টিসি দিস লি লা লরি 

এক নহাজনকে ডিহ্দার ব্দী করিয়। লইসকা গেল। প্রজার৷ কোথাও 
_. পলাইয়! যাইতে পারিল না, তাহাঁদের ছুয়ার জুড়িয়৷ পেয়াদা থান! দিয় 

বসিল। কেহ কেহ ব্যাকুল হইয়া ॥%* আনায় টাঁক! হিসাবে ধান গোর 
বেচিতে লাগিল। ক্লেশ আর সহা করিতে না৷ পারিয়! মুকুন্বরাম ভাই 

রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিলেন। পথে এক 
_. দস্্যর হাতে পড়িয়া তিনি এমন নিঃসম্বল হইলেন যে, অন্যের নিকট 

: পাথেয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইল। মুকুনদরাম স্ত্রী পুত্র ভাই লইয়া 

নানা গ্রাম ও নদী পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক দিন কিছুমাত্র 
সম্বল ছিল না। তীহাকে তৈল বিনা স্নান করিতে হইল, এবং কেবল 
উদক পান করিয়া প্রাণ রাখিতে হইল। *কিন্ত শিশুপুত্র ত বুঝে না; 
ক্ষুধায় কাদিতে লাগিল। তিনি এক পুকুর আড়ায় ( পাড়ে) শালুক 
নাড়া (কুমুদধ ফুলের নাল) নৈবেদ্য দিয়া ইষ্টদেবতার পুজা করিলেন। 
ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে সেই পুকুরপাড়ে ঘুমাইয়া৷ পড়িলেন। সেই সময় চণ্ডী 
তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয়া-মন্গল-গীত রচনার আদেশ করিলেন। তার 

পর মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলার ত্রাঙ্গণতূমি পরগণার আরয়া গ্রামের ব্রা্মণ 

রাজার নিকট উপনীত হইলেন, কবিত্ববাণী শুনাইয়৷ রাজাকে সম্ভাষণ করি- 
লেন। রাজা বীকুড়া রায় দশ আড়া ধান দ্বিলেন, এবং তাহাকে পুত্র রঘুনাথ 

_ বলায়ের গুরু ( গুরুমহাশয় ) এবং নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন। 

এখানে মুকুন্দরাম নির্বি্্ধে ছিলেন বটে, কিন্তু দামুন্যার তরে তাহার 

প্রাণ কীদিয় উঠিত। কারণ, তিনি বুঝিতেন, নিই জন পরাধীন, দে জন. 
 অবদীন, সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ... 

| কি খেই রাম এই? গান রচনা ছিলেন 1 



তেলেগু দেশ 
অনেকর্দিন হইতে তেলেগুদেশ দেখিবার বাসনা ছিল। এক্ষণে 

কলিকাত৷ হইতে মাদ্রাজ যাইতে কোন ক্লেশ নাই। মাদ্রাজের ডাক-গাড়ী 
ও যাত্রীর গাড়ী প্রত্যহ গমনাগমন করিতেছে। আমরা জ্যেষ্ঠ মালে অবদর 

পায় গোদীবরী-দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম। 
বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া সুবর্ণরেখা নদী পার হইলেই ওড়িয়! দেশ আরন্ত । 

ওড়িয়া৷ দেশের পরেই তেলেগু দেশ। চিন্কা হুদ পার হইতে না হইতেই 
উহার আরম্ত। ওড়িয়া ও তেলেগু দেশের মধ্যস্থলে নদী বা পর্বত বা 
অপর কোন প্রাক্কৃতিক সীম! নাই। বন্ততঃ পূর্বকালে ওড়িয়া দেশ 
এখনকার অপেক্ষা আরও দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন প্রাচীন 
ওড়িয়ার খানিকটা মাদ্রাজ মণ্ডলের অন্তত্ত হইয়াছে। ূ 
তেলেগু দেশের প্রধান নগর বহরমপুর, সংক্ষেপে বরম্পুর, সাধু ভাষার: 

্র্মপুর । বাঙ্গালার বহরমপুর হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত এই বহরমপুরকে 
গঞ্জাম-বরম্পুর বলিতে হয়। কটক হইতে সন্ধ্যার সময় ডাকগাড়ীতে 
ব্রমূপুর যাত্রা করিয়া আমরা রাহি প্রায় ২টার সময় বরমপুর স্রেসনে 
উপস্থিত হইলাম। বামে বিক্তীর্ঘ চিক্কা হুদ, দক্ষিণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাহাড়- 

শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনেক পথ যাইতে হইল। জ্যোৎনার 
আলোতে চিন্কাকে সমুদ্রতুল্য বোধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে রেল 
চিন্কার জলের ধার দিয়া গিয়াছে। চিন্তা লা প্রায় ৩০ মাইল, চওড়ায় 
হারাহান্ি প্রায় ২০ মাইল। জলের মধ্যে দ্বীপ হইয়াছে) পাহাড় জলের 
উপরে মাথা ০ ক্রিয়া রাহাছে। হারা ভার, এক বাহার 



শহরের বে কেবল বল বাড়ী দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত, হারা রমার নিকট চ্কি | 

দেখিয়া পরম প্রীত হইবেন। প্রসিদ্ধ উতৎকল কবি ৮রাধানাথ রায় 

“চিলিকাতে' কত শোৌভাই দেখিয়াছেন, কত ভাবের উচ্ছাসে তাহার 
“চিলিকা+ পুর্ণ হইয়াছে। 

ডাক-গাঁড়ী কিন্তু এত ভাবিতে এত দেখিতে সময় দেয় না । আঁমা- 

দিগকে গভীর রাত্রে বরম্পুরে আনিয়! ফেলিল। ষ্টেসনে নামিয়াই 
জানিলাল, তেলেগুদেশে পথিকের নিমিত্ত ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় 
ন1। সাহেবরা ও ছুই এক জন ধনী লোক ঘোড়ার গাড়ী রাখেন। 

.ষ্রেদন হইতে কিছু দুরে আমাদের নিমিত্ত বাসা নির্দিষ্ট ছিল। এক 
ওড়িয়৷ ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমরা ঘোড়ার গাড়ী পাইয়াছিলাম। ' 

ৃ তাহার নাম শুনিলে অনেকে বাঙ্গালী-পাঠক নিশ্চিত বিশ্মিত হইবেন। 
নামটি, ডেনিয়াল মহান্তী, তাহার একপুত্রের নাম জোন্স মহাত্তী, অন্য 
একজনের নাম, ভাস্কর মহান্তী। পরে জানিলাম, তিনি গ্রীষ্টসম্প্রদায়ভূক্ত, 

তাই এমন বিচিত্র নাম। আমাদের কাছে এই রকম নাম আর বিচিত্র 
_.. ঠেকে না। কটকে গ্রটসম্রদায়তুক্ত অনেক ওড়িয়ার এই প্রকার নাম 

শুনিতে পাওয়! যায়। জন, জেকব, জোন্স, রিচার্ড, ফিলেমন প্রভৃতির 

পরে পাত্র, দাস, মহান্তী ইত্যাদি যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বোনাপা্ট 
সাহু, রিচার্ডচন্ত্র দাস. ইত্যাদি নামের অর্থ করিতে ভবিষ্য মানবকুল 
অক্ষম হইবে। তবে, কালোহি দূরতিক্রমঃ। কালকে এডাইবার সাধ্য 
্ কি? নাম-সম্কর কালমাহায্মোরই পরিচয় দিতেছি। 

... প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি আমাদের বাসার প্রায় চারিদিকেই 
রি স্থান স্থানে পাথর মাথা উচু করিয়া আছে, এই পাথর বিলক্ষণ শক্ত ॥ 
টি, এত শক্ত যে. সহজে কাটিয়া আকার দিতে পারা যায় না। তাই ওড়িয়! 
১. আরা লহ রকম পাথরকে অবরমশিল বলে। ইং ংরেজী “নীস” বলা 



তেলেগু দেশ ্ ৪৯ 
০ ইক ৯ লস্ট সস লাস সিলসিলা সা -প৯৯-৯৯ পাস পান পাস 

অপেক্ষা অকম্মশিলা৷ বলাই ভাল। শহরের ভিতরে ভিতরে স্থানে স্থানে এইরূপ 

পাথর কোথাও উচ্চ হইয়া কোথাও ব৷ চারিদিকের ভূমির সহিত মিশিয়া 
রহিপাছে, বস্তুতঃ এখান হুইতে পুর্ব্বঘাট-গিরিশ্রেণীর আরস্ত বল! যাইতে 
পারে। রাজমহল হইতে আরম্ভ ক্রিয়! ওড়িষ্যার অরণ্য দেশের পাহাড়- 
সমূহকে পুর্ববঘাটের অন্তর্গত মনে করিবার হেতু আছে। পশ্চিমঘাট 

আরব সাগরের কত নিকটে, সাগরের ঠিক ঘাটই বটে ; কিন্তু পুর্ববঘাট 

সেরূপ নগ্ন । সমগ্র দক্ষিণাপথ পার্বত্য দেশ। তাহার মধ্যে উচু নীচু 
পাহাড় থাকিবেই। পূর্বদিকের এই সকল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন পাহাড়কেই 
পূর্ববঘাট বলিতে হয়। অতএব নামটি তত সাথক হয় নাই। অন্ততঃ 

পুর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট এক প্রকার নহে। | 

পার্বত্য দেশ বলিয়া তেলে দেশে জলের কষ্ট। বরম্পুরে অনেক 

পুফষরিণী আছে বটে, কিন্তু একটারও জল যিষ্ট নহে। কৃপের জল বরং 

ভাল, কিন্তু মহানদীর মত সুমিষ্ট জল কেবল গোদাবরীতেই পাইয়াছিলাম। 

কি বরম্পুরে, কি অন্যত্র পাথর-বাঁধান কুয়া আছে, কিন্তু জল ক্ষারীয় 

বিন্বাদ। একে শ্রীম্মকাল তাহাতে জলের কষ্ট ; তার উপর এখান হইতে 
দ্রাবিড় ভাষার ল-ড-প্রধান শব্দের আরম্ভ । কথা বুঝিবার জো নাই, শব 
উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, কেবল হাড়ুডুড়ু বলিয়৷ বোধ হয়। আর এক,. 

বিচিত্র, বাস! হইতে বাহির হইয়!৷ যে দিকেই দেখি, সেইদ্দিকেই বড় বড় 
তেঁতুল গাছ । এক স্থানে কেবল ত্রতুল গাছের একটা ছ্বাগান দেখিতে 

পাইলাম। তখন মনে হইল, ঝাল লঙ্কা ও তেঁতুল না হইলে তেলেগু 
ভায়াদের ভোজন সমাধা একদিনও হয় না। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, 

_স্তুল গাছের হাওয়ায় যত রোগ টানিয়া আনে । কিন্তু তেলেগুদের 

বনিষ্ঠ দেহ দেখিয়া কথাটায় আর বিশ্বাস রহিল্ না। শুধু বরম্পুর কেন, 
প্রসিদ্ধ ভিজিয়ানাগ্রামে ও বিশাখাপত্তনেও শহরের বসতির মধ্যে বড় বড় . 

৪ 



শাসন টিবি কি লরি লি এ চা ঠা তি ৮৬ চা লাস তাস শি লা লেট, লাসটি তত রসি পাস পেস, গা সখি লী সিলসিলা সি মত পাপে লী পি, পাস সমিপি সি, স্টিল সিল নি ভি ছিপ ছি পাস্টি তে সিল কি পাটির 

তেঁতুল গাছ। রাহ্মহেস্্ীতে তরিতরকারির বাজারে গিয়া দেখি তুল- 

ভরা ঘরে বসিয়া! দোকানদার সের সের তেঁতুল বিক্রয় করিতেছে। পাশের 

আর এক খান ঘরে বড় বড় টাবা নেবুর মত এক রকম নেবু- বোধ হয় 

খুব টক-স্ত,পাকার হইয়া আছে। পাশের আর এক দৌকানে লঙ্কার 

সেইরূপ স্তপ। এমন ঝাল যে, জিহ্বা ম্পর্শ-মাত্রে জালায় অস্থির হইতে 
হয়। যে দেশে কুটুষ্বের তত্বের মধ্যে লাল লঙ্কা (মির কাইলু) প্রেরিত 

হয় সে দেশে উহা! নিশ্চিত উপাদেয় । গঞ্জাম-জেলার পা্লাখেমড়ী নামক 
বাজ্যে তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া চিন্তাপাও্ুর (তেঁতুলের বাগান) আছে। 

তেলেগুদিগের গৃহ-নির্মাণে কিছু বিশিষ্টতা আছে। উচ্চ “পিণ্ডা", খোলার 

চাল, গেরিমাটির লাল রঙ্গ, ইটের থামের মতন পরিবর্ভূল, কিন্ত ক্রমশঃ 

সরু লাল রঙ্গলিপ্ত কাঠের খুঁটী; ঘরগুলি দেখিতে মন্দ নয়। নিকান, 

পুছান, পরিষ্কার; লাল রঙ্গের কাথে শাদ! চিত্র; মন্দ দেখায় না। 

শহরগুলিও বাহিরে বেশ পরিষ্কার, তবে বাড়ীর ভিতরে যত ময়লা । 

ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট বাড়ী, তার মধ্যে ময়লা ৷ তবে কিনা, সকলের 

চোখ সমান নম্র, নাকও সমান নয়। বাঙ্গালা দেশের অনেক শহরে নাক 

টিপিয়! চলিতে হয়। পরিষ্কার শহর কলিকাতা, কিন্তু গ্রথম প্রথম ছুই তিন 

দিন শ্বাস রুদ্ধ হইবার জো হয়। . বরম্পুরে একদিন থাকির৷ আমর! প্রসিদ্ধ 
বিজিপ্নানাগ্রাম যাত্রা করিলাম। ইংরেজীর অনুকরণে আমরা কখনও 

বিজিয়ানা গ্রাম," কখনও বা ভিজিয়ানাগ্রাম করিয়া ফেলি; বস্তুতঃ আসল 

নাম বিজয়নগর। তেলেগু ভাষার প্ররুতি অনুসারে শেষে ম্ আসে, ফলে 
বিজয়নগরম্ হয়। বিজয়নগরমূকে বরং “বিজিয়ানা গ্রাম” বলিলে তেলেগু 

ভদ্রলোক মার্জনা করিতে পারেন, কিন্ত ভিনিয়ানাগ্রা বলিলে সহি 
মনে করিবেন। 

. বিজযনগরম ষ্টেসনটি হি রিবন নর এক তেলেগু 



তেলেগু রি ৫১ 
ফিম্রে ঠাস ৯ পাটি সিল িলসি? রণ উপস্সিলী রা সিসি রি সিল ৬ ১লী ৬.০ সী সিসির সলাত 7 লাস সি ৯ 

ভদ্রলোক েসন-মা্র, পায়ে তেলেগু চট, গারে শাদা ইনিশুকাট, পরণে 

ুক্তপ্রাস্ত লন্বিত-কচ্ছ, ছোট কিন্তু চওড়া ধুতি, মাথায় পাগড়ী। 
ইহাই তেলেগু ভদ্রলোকদিগের সভ্য পরিচ্ছদ। তুলিয়াছি, ললাটে ত্রিপুণড। 
বস্ততঃ তেলেগুদিগের পরিচ্ছদ দেখিলেই তাহাদিগকে আর্যেতর জাতি 
বলিয়া বোধ হুয়, কি রকম কাপড় চোপড় পরিলে ঠিক মানাইবে, যেন এখনও .. 

তাহা স্থির করিতে পাঁরে নাই । একথা পরে হইবে। 
বরম্পুরে যদি ব ওড়িয়া কিছু কিছু চলে, বিজয়নগরে কেবল তেলেগু । 

যাহারা মনে করেন, হিন্দী জানিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

পধ্যস্ত লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারা যায়, দ্রাবিড় দেশে 

আসিলে, তাহাদের এই ধারণা পরিবত্তিত করিতে হুইবে। বাঙ্গালা, হিন্দী, 
মরাঠী, ওড়িয়া,-_সকলই সংস্কৃত-মূলক। ইহাঁদিগের সাঁধু ভাষা কতকটা 
বুঝিতে পারা যায়, এবং এক একটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ শুনিলে প্রথম প্রথম 
আশ্চর্য্য বোধ হয়; কিন্তু তেলেগু ভাষার প্রতে)ক শব্দই নুতন । 

অত্যল্প তেলেগড হিন্দী বুঝে; তাহারা হয়ত কর্মোপলক্ষে পশ্চিমে 

বেড়াইয়া আসিয়াছে। অন্ঠদিকে, বঙ্গদেশ অপেক্ষাও ইংরেজীর চলন 
অধিক মনে হয়। দক্ষিণে মাদ্রাজের দিকে যতই যাওয়া যায় ইংরেজীর 

চলন তত অধিক। গোৌশকট-চালক পর্য্যন্ত ইংরেজী কথা বলিয়া 
আশ্চর্যযান্বিত করে। বাজারে ইংরেজী পৌণ্ডে পিতল-কাসা বিক্রয় হয়। 
বিদেশীয় ভাষায় গোলযোগে পড়িতে না হয়, এই হেতু কলিকাতায় 
অনেক সাহেব বাড়ীতে তেলেগু খানসামা, তেলেণ্ড আয়! নিযুক্ত 

করিয়। থাকেন। ওড়িষ্যায় শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেই বাঙ্গালা জানেন, 

লিখিতে না! পারিলেও ছাপ! পড়িতে ও শুদ্ধ বলিতে পারেন। কিন্তু ওড়িয্যা 

ছাড়িয়া দক্ষিণে গেলেই বাঙ্গালা ভাষার শেষ দেখা যায়। আমরা প্রাতে : 
বিজয়নগরে নাজির টেসন হইতে বাহির হইবামাজ এক জর চর 



৫২ ক্ষুদ্রে ও বৃহত 
রা বাত কল্প পজ,আজ তাপস সমাস আস রসি ৩ ৯৯টি পাটি সপ সার ৮০ পাম্প সপ সীল জি এসপি পাস অপর স্পা সপ দি আলাল কী 

দৃম্ত চোখে পড়িল। এক বিতরণ দীর্থিকা, যদিও সমগ্র জবপূর্ণ নহে, তিন 
পাশের দুরস্থ পাহাড়মালার বেষ্টনে মনোরম । ইহার অপর পাশে মহারাঁজার 

ছুর্গ-প্রাসাদ 3 বামে নগর, দক্ষিণে তাল-নারিকেলের বন । নগরের পশ্চাতে 
পাহাড়, যেন পাহাড়ের কোলে নগরটি স্থাপিত ; পুর্ববকালের গিরিদুর্গ । 

কিন্তু সেই জলের কষ্ট। পাঁথর বীধান কূপ অনেক আছে, কিন্তু কৃপে জল 
অল্প, নাই বলিলেই হয় । দলে দলে স্্রীলৌকে মাথায় বড় বড় কলশ লইয়! 

কূপের নিকট জনতা করিয়া থাকে । প্রত্যেকের হাতে জল তুলিবার নিমিত্ত 
তালপাতার ঠোঙ্গা । ঠোঙ্কা হাল্কা, অথচ দুই ঘটা জল অনায়াসে উঠে, 

কুয়ার গায়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিবার নহে । রাজমহেন্দ্রীতে এই প্রকার ঠোঙ্গা 

টীনের হুইয়। থাকে । ক্লাই-ভাঙ্গা ধাঁতার একটা পাটা মাঝামাঝি কাটিয়! 
তাহাকে ফাঁপা করিলে যেমন দেখায়, ঠোঙ্গার আকার তেমনই | 

অপরাহ্থে আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে বাহির হইলাম । দুর্গের 
ভিতরে ঢুকিতে হইলে এক কর্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। আমাদের 
সঙ্গী দোভাষী বুবক অন্থুমতি আনিলেন। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয্প যেই 
অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইব, দ্বারবানেরা আমাদিগকে জুতা 

তাগ করিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আমরা থামিয়া গেলাম ৷ দেবালয় 
নহে, ভিতরের বাড়ীও নহে,' বাহির বাড়ীতে ঢুকিতে জুতা কেন খুলিব 
তাহা বুঝিতে পারিলাম না । শেষে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাষ, দেশীয় লোক 

সাত্রেই জুতা৷ খুলিয়া যায়, কেবল সাহেবেরাই জুতা ও বুট-পায়ে ভিতরে 
উঁকিতে পারেন । যখন বলিলাম, আমর! বাঙ্গালী, জুতা খুলি না, তখন 

ভৃত্যেরা খানিকক্ষণ ই করিয়। রহিল, এমন নূতন কথা যেন কখনও শোনে 
নাই । কারণ তেলেগুদেশে পাদুকা পরিচ্ছেদের মধ্যে নহে। বেশতৃষা 

করিয়া! ভদ্রলোক পাদুকাহীন পদে রাজপথে স্থচ্ছন্দে চলিয়া বেড়ায় । বাহার! 
_ শাছুকা ধারণ করেন, তাহারা পাছৃকাহীন হইতে কিছুমাত্র সঙ্কষোচ 
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বোধ করেন না। পথে পুলিশ-প্রহ্রী, মাথার লাল বৌচা 
পাগড়ী, গায়ে থাকী কোট, পাজামা, কিন্তু পা খোলা । জমাদার পোষাক 
আঁটিয়াছেন, কিন্তু খালি পায়ে নিজের গাঁ্তীধ্য যেন রাখিতে পারিতেছেন 
ন।| সে দেশে জুতা পরা অসাধারণ, তাহাতে আমর! জুতাশুদ্ধ বাড়ীর 
ভিতরে ঢুকিতে চাই ! যাইতে হইলে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
অনুমতি গ্রহণ আবশ্তক। বন্ততঃ তাহাকে এ নিমিত্ত কমিটি বসাইতে 

হইবে কি না, আমরা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ভিতরে যাইবার আশা 

ত্যাগ করিয়া মহারাজার উদ্যান দেখিতে গেলাম ।' সেখানে জুতার ভাবনা 
নাই, কেননা বাগানটি বিলাতী-ধরণের, মাঝে জলের ফোয়ার!, একপাশে 
“টেনিস” খেলিবার স্থান। মহারাজ! যুব, একজন সাহেব শিক্ষকের 

তত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আচার- 
বাবহারে তেলেগু । এইরূপ ওড়িয্যার এক এক সামন্ত রাজ্যের রাজা ক্ষত্রিয়, 
কিন্তু আহার-বিহারে আচার-ব্যবহারে ওড়িয়৷ হইতে পৃথক্ করিতে পারা 
যার না। কেবল আহারের ও বিহারের সময় ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতে পার! 

ার়। বিজয়নগরের মহারাজার আয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা, পদগৌরব 
বিলক্ষণ আছে; তবে নামে মিহার রাজ-ক্ষমতায় বাঙ্গালাদেশের 

জমিদার | 
বিজয়নগরের জরি-দেওয়! উৎকৃষ্ট ধুতি ও শাড়ী তেলেগু- -টাতীর 

ডি প্রকাশ করে। বাঙ্গালার মুরশিদাবাদ-বহরমপুরের মত গঞ্জাম- 

বরম্পুর গরদের ধুতি-শাড়ীর নিিত্ত প্রসিদ্ধ। এক এক গরদের ধুতি 
২৫৯ । ৩০২ টাকায় বিক্রয় হয়। বিজয়নগরের কার্পাস-বস্ত্রের উপর জরির 
পাড়। ধুতি লম্বায় ৮৯ হাত, বহরে প্রায় ৩ হাত, চাদর ৬ হাত, 
ধুতি-চাদরে ১৪ হাত। শাড়ী ১০১২১৩ হাত। ১৪২। ১৫২ টাকায় 

একরকম চলনসই এক জোড়! ০০০ ২৫১ 1৩০৯ 



৫৪. | ক্ষুদ্র ও বৃহ 

টাকায় যাহা পাওয়া যায় তাহাও নাকি খুব উতকুষ্ট নয়। এই সকল ধুতি- 
শাড়ী তত সরু সুতার নয়, বাহীছুরী সুতার পাইটে, সমান বোনাতে। 

আমর! বিজয়নগরে একদিন থাকিয়া প্রাতে ৭টার ভাক-গাড়ীতে 
রাজমহেন্ত্রী যাত্রা করিলাম । বেলা! প্রায় ৩টার সময় প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্র 

ভোগ করিয়া রাজমহেন্্রী ট্টেসনে পঁহছিলাম। গোদাবরীর উপরেই 
রাজমহেন্দ্রী নগর। কিন্তু ষ্টেসন হইতে নগর প্রায় ছুই মাইল দুরে, অথচ 

ঘোড়ার গাড়ী নাই। একজন ভদ্রলোক ভাড়া দিবার নিমিত্ত ছুইখ্ুনি 
_. ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। দেখিলে বৌধ হয়, গরুর গাড়ীকে কোন রকমে 

_ ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। যেমন গাড়ী, তেমনই ঘোড়া ; তাঁর উপর 

পথের লোক সরাইবার অভিপ্রায়ে তেলেগু চালকের চীৎকার । ওডড়য়া 

মাঝীর নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়াছি, নৌকা ছাড়িবার সময় সে 

.. কলরব, সে ব্যস্ততা 'বেশ মনে আছে, এবং নৌকা ঠিক চলিবার সময় 

_. মাঝবীর মুখের গান্তীরধ্য, সাহসিকতার লক্ষণ বেশ মনে হইতেছে; যেন 

_. প্রতিক্ষণে তাহারা যাত্রীকে বলিতে থাকে, দেখ জলরূপ ভূতের বুকে চড়িয়! 

যাইতেছি, অথচ ভয় করিনা! সেইরূপ রাজমহেন্দ্রীতে তেলেঙ্গ! গাড়ো- 
.. স্বানের অশ্বচালন! দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, বনের জানোয়ার ধরিয়া 
-. শাড়ী চালান সোজা কথা নহে.। যাহাহউক, রাজমহেন্্রীর পথিক-জনকে 
_. ডাকিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বাসায় পছিলাম। 
রে বাসাটি দোতলা, নূতন তৈয়ারী, দলেখানকার সবহজ-মহাশয়ের | 
. সব্জের নামের গুণেই হউক, বা নৃতন বাড়ী বলিয়াই হউক, দেখিলাম 
-. শহরের প্রীয় সকলেই বাড়ীটি চেনে। কিন্তৃহায়! সন্ধ্যার সময়ের 
টে ঘোর বৃষ্টির সমস্ত জল বাহিরে না পড়িয়া ঘরের ভিতরেই পড়িতে 
... লাগিল। রাত্রে গুইবার তিলার স্থান রহিল না। উপরে পাকা ছাত করিয়া 

.. সব মহাশয় কি বিষম ভুলই করিয়াছেন। দেওয়ালের সঙ্গে ছাতের 



- সপ্জলাম্মপ জপ পি সস পা শিলা সতী জী সা পিতা স্টিকি সত পা সিসি শি লস সিপিডি লিলি 

জোড় মেশে নাই, অবিরল-ধারা-বিগলনের পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। 
বলিতে ভুলিয়াছি, তেলেগু দেশে পাক! বাড়ী থাকিলেও পাক! ছাত 

প্রায় নাই। যেমন বাড়ীই হউক, রাজার হউক, সরকারী আফিস- 
আদালত হউক, রেলের ষ্টেনন হউক, উপরে মাটির খোলা; লাল 

খোলা পরিপাটী সাজান, কোথাও ব| ছুই তিন প্রস্ত খোলা । দুর হইতে 
দেখিতে বেশ সুন্দর, খোল! খুব মজবুত, দেশে বানর নাই, ভাঙ্গেও না। 

ছাইুবার গুণে ঘোর বৃষ্টিতেও বিন্দুমাত্র জল ঘরের ভিতরে পড়ে না। 

প্রাতে কিন্তু নির্মলসলিলা গোদাবরী দেখিয়া আমাদের মন প্রসন্ন 
হুইল। শীঘ্র স্নানান্কিক সমাপন করিবার উদ্মোগ করিতে লাগিলাম। 

কিন্তু স্থথশাস্তি কোথায় ? ওড়িষ্যা-ক্ষেত্র ছাড়িয়া পাগ্ডাদের কথা ভুলিয়! 

গিয়াছিলাম। কিন্তু, হায়, একদল তেলেগু পাগডাদের হাডুডুড়ু শবে কাণের 

সুক্্ বিল্লী বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। গোৌদাবরী-তীর্থে স্নান করিতে 
আদি নাই, বুঝায় কে? গোদীবরী যে আদি-গঞ্গা নহে, তাহার প্রমাণ 
হৃদয়গম করায় কে? নিরুস্তর দেখিয়া একজন পাণ্ড সংস্কৃত ভাষার 

আশ্রয় লইল। কিন্তু বলিতে কি, হ্াড়ুডুড়ু বরং ছিল ভাল, দেবভাষার 
বিরৃত উচ্চারণে কর্ণ ব্যথিত হইতে লাগিল। যাহাহউক, ন্নান-সঙ্কল্প ন! 
করিয়া পরিত্রাণ পাইলাম না ; তটে মার্কগেশ্বরের মন্দির, সেই ঘাটে স্নান 
করিয়া কোটিজন্মের পাঁপ ধৌত করা গেল। তিন মাইল দুরে কোটিলিঙ্সম্ 
ছিল; নন যাইতে পারিলে ভবিষ্যতের কোটিজন্মের পাপও মোচন 

হুইতে পারিত। গোদাবরীতে অগাধ জল, বিস্তারে ছুই মাইল; কিন্তু 

কটকে রা তুল্য 'আনিকট” দ্বারা বীধা। রাজমহেক্ত্রী হইতে 
তিন মাইল নীচে গোদাবরীর চারি মুখ চারিটা বাধে আবদ্ধ হইয়াছে । 

চারিটা! ঝাধের মাঝে মাঝে তিনটা খাল দূরস্থিত কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন 

করিতেছে। এদিকে রেল-গাড়ী যাইবার নিমিত্ত ছুই মাইল লা সেতু 



৫৬ ক্ষুদ্রে ও রহ - 

রর গৌদাবরীর বুকের উপর জড়াইয়া আছে।। একথানা ছোট ষটামার ঞরে- 

পারের লোক ও-পাঁরে লইয়া যাইতেছে । 
 কটকে আম ফুরাইয়। আসিয়াছিল, রাঁজমহেন্দ্রীতে তখনও মাবৃড়ি- 

পাুলু (আম ) অপর্য্যান্ত। এসব অঞ্চলে চাঁল্তার আকারের এক 

রকম আম পাওয়া যায় । স্বাদে ও অন্তান্ত গুণে ছোট ফজলী বলিয়া 

ভ্রম হয়। রেলের অনুগ্রহে এই আম “ইজানগর, (বিজয়নগর) হুইতে 

কটকে রপ্তানি হইতেছে। কিন্তু কলিকাতায় এই আম কখনও (ুদখি 

নাই। বোধ করি, আম-বেপারী এই আমের সন্ধান জানে না। নইলে, 

বখন কলিকাতায় আম উঠিতে আরম্ভ করে না, তখন এই চাল্তা আমে 

ছু-পয়সা লাভ হইতে পাঁরে। বিজয়নগরের মহারাজারই না! কি আমের 
শতাধিক বাগান আছে । সেখানে, বিশাখাপত্তনে আমের কলম যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। বিজয়নগরে আমরা এই আম টাকায় ১২টা, বিশাখাপত্তনে 
২০টা, রার্জমহেন্ত্রীতে ২০! করিয়া কিনিয়াছিলাম। ইহা! ছাড়া অন্য 
অনেক রকম আম পাওয়! যায়, সে গুলির ষধ্যে বাছিয়া লইতে পাঁরিলে 

বঙ্গদেশের আমের সংখ্যা বাঁড়াইতে পারা যায়। এখানকার আনারসেরও 
প্রশংসা করিতে পারা যায়। | 

বোধ হয় কলিকাতার ফল-বেপারী জানে না যে, ওড়িষ্যায় সমুদায় ফল 
বাঙ্গাল দেশ অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পাকে । কোন-কোন ফল 

এক মাস আগেও পাকে । কটকে মাঘ-মাসে তরমুজ পাকে, আম বৈশাখ- 
মাসে প্রচুর, পাঁকা' তাল পৌষ-মাদে পাওয়া যায়। ওডিব্া ফলের 

দেশ নহে, কিন্তু আম. কাঠাল আনারস প্রত্ৃতি হে ছুই চাঁরিটা আছে,, 
তত ভাল না হইলেও আগে পাকিবার গুণে বঙ্গদেশে আ্বাদর পাইতে 

পারে। বোধ হয়, ওড়িম্যার গ্রীষ্মাধিক্যই ফল আগে পাকিবার কারণ । 
_.. তেলেগুিগ্ের ধুতি শাড়ী উড়ানীর ছাপা পাঁড় দেখিরা। প্রথমে ঘনে 



এ বিরহ রা ঞ ডি 

সস লি পাস সা সা পি লি এন কাস পা তি পা ৯ পাপা পাস সিলসিলা এ লাশ সি সস 

হইয়াছিল, সে সকল কাঁপড় সে দেশে জন্মিয়া ধাকে। | এক ক কালে ও এ দশ 
ছাঁপা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মসলিপত্তন এখনও এই ছুদ্দিনে পূর্বব- 
খ্যাতি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষ! করিয়া আসিতেছে । কিন্তু সমুদয় রাজমহেন্্রীর 

বাজার তন্ন তন্ন করিয়া! দেখিলাম, মসলিপত্নের দুই দশ খান নিকৃষ্ট ছাঁপা 
ছাড়া সমুদয় ছাপা! কাপড় বিলাতী ! কলিকাতার বাজারে বিলাতী ধুতি-. 
চাদর দেখিয়া প্রথম প্রথম মনে হয়, বুঝি, বাঙ্গাল! দেশ ছাঁড়িলে বিলাতী ৪ 

ধুতি-চাদরও সঙ্গ ছাড়িবে। কিন্ত তেলেগু রমণীর নিমিত্ত ১২১৪ হাতত 

শাড়ী হইতে পুরুষদের নিমিত্ত ৪1৯ হাত ধুতি ও তদন্ুরূপ চাদর বিলাতে 

বোনা হইয়৷ ও পাড় ছাপা হইয়া তেলেগু দেশের বাজার পুর্ণ 
করিয়াছে । | 

দেশীয় আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে রমণীরাই সমাজের চিরসহচরী। 

তেলেগুদ্দিগের মধ্যে “জেনানা” নাই বটে, কিন্ত রমণীগণ প্রাচীন বেশভূষ! 

ত্যাগ করেন নাই। জেনানায় অভ্যস্ত লোকের নিকট অ-জেনান! দেশের 

মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দমনে -নিঃসস্কোচে বিচরণশীলা গৃহলক্্মীগণ প্রথম প্রথম নিশ্ময় 
উৎপাদন করেন। বাঙ্গালীর মেয়ে বাড়ীর বাহির হইলেই জড়পুটুলী। কি 

যেন বিষম বিপদে পড়েন, কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন তাকাইয়! আছে, 

এই ভাবনাতেই কাতর । কিন্তু তাহারা যদি মরাঠী বা তেলেগু রমণীর 
বচ্ন্দতা, নির্ভয়ে গমনাগমন, মুখের ভদ্রোচিত গান্তীষ্য দেখিতেন, তাহা 

হইলে অনেক শিথিতে পাঁরিতেন। 
_ তেলেগুদিগের মধ্যে ত্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ দেহের বর্ণ দেখিয়! প্রায় 

 চিনিতে পারা যায়। গৌরবর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই রর শৃদ্র ও বৈশ্যবর্ণ মাত্রেই 
: ক্ষ্বর্ণ। ক্ষত্রিয় আছে কি না, জানি না) একজনও দেখি নাই।.. 

.গৌরব্্ণ দেখিয়! ব্রাহ্মণ ঠাওরাইতে প্রীয় ভুল হয় না । ব্রাক্মণেরা এক 

প্রকার তিলক কাটিয়া থাকেন, তাহ! দেখিয়া'ও ব্রাহ্মণ বলিতে সংশয় থাকে 



৫৮ | চা ও বৃহৎ 
শিলা ৯ লা সপ ৯ পাসতাসিল সি সি অপি পার লারা শাপসিতাস্পিস সা সিলিকা সির কালির উিপসিিিটী 

না। তেলেগু বরা সুপুরুষ, বলিষ্ঠ । পরম অবশ্য গৌরী | 

কিন্তু বোধ হয়, তেলেগু রমণী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী । 

গোদাবরী হইতে প্রত্যাগমনকালে আমরা ওয়াল্তেরে আসিলাম। এই 

স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে । তার উপর, সমুদ্রকূলে স্থাপিত 
বলিয়া লোকের দৃষ্টি সহজে পড়িয়াছে। ওয়াল্তের কিন্তু ছুইটি-_-একটি . 

পুরাতন, অপরটি নৃতন, উভয়ের মধ্য ব্যবধান প্রায় ছুই মাইল। তেমনই, 

নৃতন ওয়াল্তের ও বিশাখাপত্তনৈর মধ্যে ব্যবধান প্রায় ছুই মাইল। তিনটিই 
সমুদ্রকূলে; মধ্যে নূতন ওয়াল্তের, দক্ষিণে বিশাখাপত্তন, উত্তরে 

পুরাতন ওয়াল্তের।  বিশাখাপত্তন, তেলেগ্ড ভাষায় ।বিশাখাপত্তনম্ । 

ইংরেক্লীতে হইয়া গিয়াছে ভিজিগাপাটম) সংক্ষেপে সাহেবের ভাইজাগে, 

ধাড় করাইয়াছেন। বিশাখাপত্তন জেলা ) সেখানে জজ-মাজিস্ট্রেট প্রভৃতির 

আফিস আছে। কিন্ত সাহেবের! প্রীয় সকলেই নূতন ওয়াল্তেরে বাঁস 

করেন। এইরূপে সাহেবী পাড়া হইতে নূতন ওয়াল্তেরের জন্ম হইয়াছে । 

প্লেখানে সাহেব ভিন্ন অন্য লোকের বাস নাই । তীহাদের “কু সেখানে । 

_. এই ক্লবের মেনেজীর, একজন বাঙ্গালী । তাহারই সাহায্যে নূতন ওয়াল্তেরে 

আমরা একটি ভাল বাড়ী পাইয়াছিলাম। 

তেলেগু দেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! মনে হইতেছে । দেখিলাম এমন 

_ প্রপিন্ধ স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালী নাই। বরম্পুরে একজন বাঙ্গালী 

_ উকীল, তথায় মান্যগণা। রাজমছেন্দ্রীতে একজন বাঙ্গীলী কবিরাজি 

করিতেছেন, তীহার ছুই একজন আত্মীয় সেখানে কণ্ট্বক্টিরি করেন।, 

(দেখানেই হ্কুলের আসিষ্াট ইন্সপেক্টর একজন বাঙ্গালী । বিশাখাপত্রনে ঈষ্ট- 

 কোষ্ট-ট্রেডিং-কোম্পীনী নামে বাঙ্গালীর দৌকান, ওয়াল্তেরে ক্লবের 

_ মেনেজার বাঙ্গালী ছাড়া আরও কয়েকজন আছেন। দক্ষিণে বেজওয়াডায়_ 

টা | বির একটি ছোটখাট বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে তেলেগুর বাগলীবিগকে 



তেলেগু দেশ হি 5০৯ 
এ রও 

8848 শি শশা, 

কেরে শিক্ষিত তেলেগু মনে করেন, বাঙ্গালী এক অদ্বিতীয় জাতি নি 

গোদাবরীতে কোন তেলেগু ভদ্র লোককে বাঙ্গালীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবান্ 

দেখিলাম। পাছে এই শ্রদ্ধার হঠাৎ অবদান হয়, এই আশঙ্কায় তাহাকে 
একটু সতর্ক করিয়া, দেওয়া আব্ঠক মনে হইল। বাঙ্গালীর মধ্যে 
কাপুরুষ ও ছুরাচার আছে ; সকলেই সাধু সজ্জন নহে। প্রবাসী কয়েক- 
জন বাঙ্গালীর চরিত্র শুনিয্া মর্থাহত হইলাম। তাহারা নিজেদের. 
অবাচিত মানসন্ত্রম হেলায় হারাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির নাষে 

কলঙ্ক আনিয়াছেন। 

কি কথা বলিতে বলিতে কি বথায় আসিয়! পড়িয়াছি। বলিতে- 

ছিলাম, ওয়াল্তের স্থানটি মনোরম । জনতা কোলাহল দূর্গন্ধ নাই, সমুদ্রের' 

বাতাসে গ্রীম্মকালের মশা পর্যন্ত তিষিতে পারে না। পাহাড় ও বন 

স্থানে স্থানে. প্রকৃতির মনোহারী ভাব জাগাইয়! তুলে। নগরের ভিতরে 
প্রকৃতির ছুইটি গম্ভীর বিষয়ের অভাব ঘটে। সেখানে অকুল সমুদ্র বা 

উচ্চ পর্বত থাকে ন!। পুরীতে সমুদ্র আছে বটে, কিন্তু পর্বতের গায়ে, 

সমুদ্র নাই। আছে কেবল বালুকা। পাহাড়, বন, সমুত্র একত্র দেখিতে 
হইলে ওয়াল্তেরে যাইতে হয়। শ্রীষ্ম নাই, কিন্তু সেই জলকষ্ট। 
মাইল, দুই মাইল দৃরস্থিত সমুদ্রের নিকটের কুয়া হইতে সমস্ত জল 

সংগ্রহ করিতে হয়। তার উপর, ওয়াল্তেরে হাট বাজার নাই, ছুই মাইল 

দূরে বিশাখাপত্তনে না গেলে থাগ্ঠসামগ্রী কিছুই পওয়া যায় না। একটা 
কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তেলেগু শূত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ে জজ: 
মাংস ভোজন করেন না। ্ 

_বিশাখাপত্তনের বিরত নাম ভাইজাগ, সংক্ষিপ্ত বলিয়া ধ নাম ডলিত ও 
বলিতে হইবে। পূর্বে সমূদ্রতটে না-কি বিশাখেশ্বরীর মন্দির ছিল, 
টিন হয রন্ধাকর নিজের গর্ভে টানিয়া টির কী? 



নি | ক্ষুপ্র ও ৰ্হত 
প ধ্পী স্পসিতছিত সিডি িপানলতত তা ৩ ৮৭ পাস্পিাসসিপািপিস্পিসপাস্সিতপ্পিলাসিশা্পিসিনাশসিপিসছিপিন্পাসিশাশী 

নিমিত বিশাখাপভন লিউ ওনাল্তের ॥ হইতে সুদ্রতট দা 

বিশাখাপত্রনে যাইতে পাকা পথ আছে) বামে সমুদ্রের তরঙগভঙ্গ, দক্ষিণে 
তাল-বন ও নারিকেল গাছ। বন্ততঃ, দক্ষিণ দেশটাকে এক এক সময় 

তালগাছের দেশ বলিয়া মনে হয়। ৮... | 
বিশাখাপত্তন শহরটি পরিষ্কার ঝর্ঝরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 

বিশাখাপত্তন সুন্দর । রাজপথের গায়ে স্থানে স্থানে অকর্মুশিলার উচ্চ 

গাহাড়, অদূরে সাগর । সমুদ্র-বাতাস সর্বদা বহিতেছে, গ্রীষ্ম নাই। 

নৃতন শিল্পের মধ্যে গজদন্তের। মহিষশৃঙ্গের, চন্দন-কাষ্ের সুন্দর বাঝ্স, 

ছড়ি, খেলনা প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। হাতীর দাতের অনুরূপ শাদা 

_. হাড়ের নক্সা করা মহিষের শিঙ্গের কাজ অবপ্ত তত সুন্দর হয় না। সকল 

কাজের উপরটা এমন মস্থণ যে কারুকে ধন্য বলিতে হয়। শুনিলাম, 

বিক্রয় মন্দ হয় না, দেশ-দেশান্তরে যায়, বিলাতের প্রদর্শনীতে পুরস্কার 

পার়। কিন্ত একট! দেশের শিল্প দুই এক কথায় বলা চলে না। 

তেলেগু দেশের সংস্কৃত নাম অন্ধ, দেশ। একদিন ছিল যখন অন্ধ,দেশের 

রাজা ভারতের পুরাণে ও ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছিলেন। সে দেশের 

_. গঙ্গবংশের এক নৃপতি বঙ্গ পর্মাত্ত জয় করিয়াছিলেন । সে সময়ের 

-. কীপ্ডিধবজা ওড়িষ্যায় অগ্ভাপি উড্ভ্রীন হইতেছে । অন্ধের তুলনায় বেদের 

_. আধ্য সেদিনের, অথচ আধ দ্বারা অন্ধ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। 



ফুলের বাগান 
_ কুল ভালবাসে না, এমন লোক আছে কি? বালক-বৃদ্ধ, সভ্য অসভ্য 

গকলেই ফুলের আদর করে। যে বাক্তি সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় না এক কবি 
উহাকে ছুরাত্সা বিবেচনা করেন । কিন্তু ফুল ভালবাসে না, এমন ছুরাত্মা 

মাছে কি? | ূ 
সে কালের মুনি-খধিরা ফুল যত ভালবাসিতেন বোধ হয়, আজকাল 

আমরা ফুল তত ভালবাসি না, কিংব! ভালবাসিতে জানি না । মুনি-খষির! ঈশ্বর 

আরাধনাই জীবনের সার ব্রত করিরাছিলেন ; আর ফুল সেই ব্রত সাধনের 

একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। আমরাও ফুল দিয়! দেবদেবীর আরাধনা করি । 

ফুলের চেয়ে আর যে কিছু সুন্দর নাই ! 

কথ মুনি নবমালিকা অপেক্ষাও কোমল শকুম্তলাকে নবমালিকার সেবায় 

নিধুক্ত করিয়াছিলেন! না জানি তিনি নবমালিকাকে কতই ভালবাসিতেন ! 
শকুস্তলাও তেমনই 7; সে বকুলের সঙ্গে কথা কহিত; সহকারের সহিত 

মা্গবীর বিবাহ দিত। নবমা'লিকা তাঁভাঁর ভগ্বী ভইয়াছিল। 

যাহা কিছু উতরুষ্ট আছে, বলিতে গেলেই ফুলের স্ষমা ও সৌরভ মনে 
আনে । বিকসিত কুস্তমের সহিত হাসির তূলনা কোথায় পড়িয়াছিঃ কিন্ত 

যিনি শৌকাশ্রুতে টাপাঁফুলের উৎপত্তি কল্পনা! করিয়াছেন তিনি আরও ধন্ঠ/ | 

কিন্ত সকলে সকল ফুল ভালবাসে না। পুষ্প-বিশেষের প্রতি মনুষ্য- 

বিশেষের প্রীতির তারতম্য লক্ষিত হয়। কেহু-বা চাঁমেলি, কেহ-বা বেলী, 

কেহ-বা মাধবী, কেহ-বা রজনীগন্ধাকে অধিক ভালবাসেন । বিস্তুত ভাল- 

বাসা যেন ভালবাসাই নহে, নইলে প্রতোকের এক একটা সাধের ফুল 

খাকে কেন? 



৬২ | ক্ষুদ্র ও বৃহ 

আজকাল ফুলের বাগান অনেক দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি বাগান 
নয়। ফুলের মর্যাদা ন৷ বুঝিলে বাগান হয় না । দেড় হাজার বৎসর পূর্বে 

বরাহমিহির লিখিয়াছেন, “একস্থান হইতে স্থানান্তরে গাছ প্রতিরোপণ 

করিবার পুর্বে স্নান ও অন্ুলেপন দ্বারা শুচি হইয্া তাহার পৃজ| করিবে” 
সেকালের লোকে গাছেকে এমনই ত্র করিতেন। ফল-ফুল দিয়া তীহা- 
দিগকে দেব-দেবীর অর্চনা করিতে হইত । 

সাহেবের! বাগানে যত মন দেন, আমরা তত দিই না। সাহেব-ঘরণী 

আলবালে স্বহস্তে জল সেচন করিয়া! থাকেন, কাচি লইয়া স্বহস্তে পুষ্প চয়ন 

করিয়া থাকেন। তীহাদের বালক বালিকার ক্রীড়নকের মধ্যে ভূঙ্গারাদি 

উদ্ভান-কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি দেখা যায়। 

সেকালের স্তায় একালেও ধনাট্য ব্যক্তির প্রমোদ-ব্ন আছে, গৃহের 

পার্খ্স্থ ভূমিথণ্ডে পুষ্প-বাটিক আছে । সেকালের মতন একালেও নকলে আরাম 

অন্বেষণ করেন। কিন্তু অর্ধকাংশ প্রমোদ-বন বন মাত্র। ধনী ব্যক্তির 

 মান-মর্ধ্যাদা আছে, স্থুতরাং তাহাকে গাড়ী, ঘোড়া, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি 

সভ্যতা-ব্যগ্রক বিবিধ উপকরণ রাখিতে হয়। পুষ্প-বাটিকা বা কেলি- 

কানন না রাঁখিলেও তাহার চলে না । তিনি কিন্তু নর্পরী বা বীজতলা হইতে 

গাছ কিনিয়৷ মালীদের হাতে .সমর্পন করিয়্াই কর্তব্য শেষ হইল মনে 

করেন। গৃহারামাই হউক আর দুরস্থ কেলি-কানন হউক, মালীর! তাহার 

_ ব্লচয়িতা, পাত ও ভোক্তা । রে এ 

সেকান্রে্ন লোক পুণ্পোগ্ভানকে অন্তভাবে দেখিতেন। দেব-দেবীর 
পুজার নি মি পুত্প-সংগ্রহ আধিকাংশ পু্পোগ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 

এজন্য তাহারা বৃক্ষাবুর্কেদ নামক শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। বরাহমিহির 

. পাঠে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে তাহার! গোমাংস পচাইয়া বৃক্ষ-মূলে 
রঃ সেচন করিতেন? ; শৃকর-নাংস অগ্নিতপ্ত করিয়া গাছে তাহার খুম লাগাইতেন! 



০০০০০ ৮ ২৮/৭৯০ 

বরাহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি ূ্বাচা্যগণের প পদ অনুপ 
করিয়াছেন মাত্র। 

পুষ্পবৃক্ষ সম্বন্ধেও সেকালের ও একালের পুণ্পোগ্ভানে অনেক প্রভেদ্ব 
দেখা যায়। এজন্য হাজার, দেড় হাজার বসরের পুরাতন কথার প্রয়োজন 
নাই। এখনও নিবিড় পল্লীগ্রামে, যেখানে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার আলোক 

প্রবেশ করে নাই, এমন ছুই একটা পুপ্পোগ্ঠান দেখা যায় যাহার সহিত 
নাগরিক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুষ্পবাটিক। কিংবা প্রমোদোগ্ঠানের তুলনা হয় না। 

একালের উগ্ভানে বিলাতী রুচির আধিক্য দেখি, সেকালের উদ্যান দেশীয় 

রুচিতে রচিত হইত। 

সেকালের ও একালের উদ্যানে প্রভেদ আছে বলিয়া কোনটার ভাঁল- 

মন্দ বিচার করা যাইতেছে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে রুচির পরিবর্তন 

হয়। বস্ততঃ ভাল-মন্দ রুচির বিচার সহজ নহে। কেন-না, রুচির সংজ্ঞা, 
নির্দেশ করিতে পারা যায় না। সভ্যতার আলোক এবং অসভ্যতার অন্ধকার 

কখনই এক বন্ত ছিল না বা হইবেনা। তবে, কোনটা সভ্যতা এবং 

কোনটা অসভ্যতা, তৎসন্বন্ধে সকলে এখনও একমত হইতে পারেন নাই | | 
দেবতার পুজার উপকরণ বলিয়া সে কালের লোকে ফুলের আদর . 

করিতেন। সকল ফুল দেব-দেবীগণ গ্রহণ করেন না। যেফুলে মধু নাই 

বা যাহীর সৌরভ নাই, সে ফুলের গাছ সেকালের বাগানে স্থান পাইত না। 

কোন্ ফুল দিয়া কোন্ দেব-দেবীর পুঁজ! করিতে হইবে, তাহা! শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 

রহিয়াছে। 

. স্তরাং অন্ত ফুলের গাছে সাধারণের প্রয়োজন থাকিত না। আবার, 
পরের বাগান হইতে, এমন কি, পরের রোপিত বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন 
করাও শাস্ত্রে প্রায় নিষিদ্ধ আছে। ইহা হইতেই বুঝা যাঁর, পূর্বে ফুলের ৃ 

বাগান কত ছিল, এবং লোকে তাহার প্রতি কত যন্্বান্ হ্ইত । 



৬৪ কু ও হত 

একালের র ফুলবাগানের (উদ্দেশ্য অন্য বিধ । যে ফুলের পাছে সে স্ উদ্দেশ্য 

সাধত হয়, তাহা ছাড় সে কালের অন্ত গাছ বাগানে আজকাল স্থান পায় 

না। বাস্তবিক, সেকালের ও একালের সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গে যেমন 

প্রভেদ ঘটয়াছে, পুপ্পোদ্যান রচনাতেও সেই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়। 

সেকালের লোকে অতি মিষ্ট লাড্ডুতে রসনা পরিতৃপ্ত করতেন, একালে 

ঈষৎ মষ্ট বা, মিষ্টরসহীন মিষ্টান্ন তাহা চরিতার্থ হইতেছে । সেকালের 

: লোককে একালের অমিষ্ট সন্দেশ দিলে হয়ত তীহারা গ্রহণ করিতেন না। 

অথচ আজকাল ছুঃখ এই, ময়রা মিষ্টান্ন অত্যন্ত মিষ্ট করিতেছে । সেকালের 

রঞ্রিত বা চিত্রিত বস্ত্র আমাদের নিকট অপভ্য মনে হয়, তাহার বর্ণে আমাদের 

চক্ষুর কোমল নাভী দ্রুত কম্পিত হয়। এজন্য আমরা রঞ্জিত ব্ত্র ত্যাগ 

করিয়াছি; পরিধেয় শাদা করিয়াছি। যদি কখনও রঞ্জিত বা চিত্রিত 

বন্্ পরিধান করিতে হয়, তাহাও এত ক্ষীণ বর্ণের গ্রহণ করি যে, তাহ! 

চর্শচক্ষুর প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে । সেকালের লোকে যে আন্রাণকে স্সিগ্ধ 

মনে করিতেন, আমাদের নিকট তাহা তীব্র বৌধ হয়। সেকালের আতর 

অবিিশ্র অবস্থায় গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ হয় । সেকালের প্রুপদের উচ্চ. 

্বর-সংঘুক্ত গানে আমাদের কর্ণপটহ নিপীড়িত হয়, একালের ক্ষীণ কণ্ঠের 
উপ্পাই মিষ্ট জ্ঞান করি। 

একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ-পরিপূর্ণ আন্জিত 

গুঁহবাটিকায় চামেলির গাছ ন! দেখিয়! তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম। 

তাহার উত্ঞ পাই যে, বাসগৃহের নিকটে তীব্র গন্ধ চামেলি প্রীতিকঃ নহে ! 

বোধ হয়, সভ্যতা আরও কিছু বৃদ্ধি পাইলে আমরা সুগন্ধ ছল সহা করিতে 

পারিব না। 

যাহা হউক, তিনি কখনও জাতী ফুল দেখিয়াছেন কি-ন! সন্দেহ । কেন- 
এনা তাহার বাগানে কেবল বিলাতী গাছেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলাম। তাহার 



সাঙ্গানে বিলাতী ভাওলেট অতি ক্র লানিত-পালিত টি এক ক পাপে 

“মেডেন হেয়ার, কুয়ার গায়ে ও ভিজা কাথে যে আগাছা-গুলা জন্মে এক 

পাশে টবে সেই সকল ফার্ণ। তাহার পুষ্পবাটিকায় অর্কিড প্রসৃতি নানাবিধ 
বিলাতী লতা-পাতার গাছও রহিয়াছে । উদ্যান-কর্ম্বে উদ্যানস্থামীর কিঞ্ি, 

মনোযোগ ছিল, অথচ প্রচলিত কয়েকটা দেশীয় স্থসম্পন্ন ফুলের গাছ 
না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার 

উত্তর পাই, তিনি কলিকাতার কোন “নসরির' গাছের তালিকা দেখিয়া 
গাছ আনাইয়াছিলেন। বাগানে রাখিবার উপযুক্ত দেশীয় ফুল গাছ, 

কি কি আছে, তাহা তিনি জানেন না। বলা আবশ্তক, নর্সরির গাছের 
তালিকায় ইংরেজীতে গাছের লাটিন নাম দেওয়া হইয়াছিল, এবং নর্পরির 
মালিক তালিকায় দেশীয় ফুলগাছের নাম দেওয়া আবশ্তক মনে করেন 

৪৪ | 

£, দেখা যায়, যেমন অন্যান্য বিষয়ে আমরা সাহেব রুচিকে আমাদের | 

রুচি রে লইয়াছি, বাগানের উপযুক্ত গাছ নির্ববাচন-সম্বন্ধেও আমরা. 
সেই রুচির অনুসরণ করিতেছি। সাহেবে যে ফুল ভালবাসেন, আমরাও 

সেই ফুল ভালবাসিতে আরন্ত করিয়াছি, তাহারা যে গন্ধ মনোহর মনে : 
করেন, আমরাও সেই- গন্ধই বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি | 
তাহারা পমিনিয়োনেট' ভালবাসেন, আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, 
নেই নটে-শাকের মত গাছগুলাকে বাগানে স্তান দিতেছি) তাঁহারা 
 খরক্রাটন” ভালবাসেন, আমরা যেখানে-সেখানে সেই এছ রোপণ 
-কর্িতেছি। প্রখর শ্রীন্সে “ক্রোটন' হইতে যে শ্ধ বাস, 
.উদগত হয়, তাহা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমোদ বোধ রুরি। জবা 

. করবী গ্রন্থৃতি কয়েকটা! গাছ সাহেবেরা বোধ হয় বিচিত্র মনে করিয়া 
গানে রোগণ করিনা থাকেন, আমরাও বর রকম টনি: চারটা ০ গাছ 

রি 



২ 2 পীসিাউসিতীিিএ৯এাাাতাসিসিউপসি৯৯ গম জি রসিক সি জরি স্লাস্িসিপ সি সিপীসিলল ৯ পাপ দিপা সিনা সির সত সিসি লাস দলীল 

বাগানে রাঁধিতে লাহনী রর | বিচরণ আকুঞ্চিত-পত্র ক্রোটন ও এই- 

: ব্মপ বিচিত্র-পত্র অন্যান্য বৃক্ষ ও তাল ও কচুবর্থের বৃক্ষেই একালের বাগানের 
-.. শোতীপ এ সকলের দর্শন-যোগ্য ফুল হয় না, এবং ফুলের জন্যও ইহারা 
আদর পায় না। ইহাদের আদর বাহারে পাতার নিমিত্ত । এই সকল 
_. গ্রাছের পরেই গোলাপের রাজত্ব । সকল গোলাপের যে মধুর গন্ধ আছে, 

_ তাহাও নহে। কোনটার ঈষৎ সৌরভের নিমিত্ত, কোনটার ছোট 
- বড় অনেক ফুল ফুটিয়৷ থাকে বলিয়া আদর। 
..... বন্ততঃ, আমাদের চক্ষু-সথখ-সম্পাদন একালের বাগানের যত লক্ষ্য, 

_ স্বাণস্থথ-সাধন তত নহে। সেকালের. বাগানের গাছের পাতায় কিংবা 

ফুলে সুগন্ধ পাওয়া যাইত। একালের বাগানের গাছের সে গুণ থাকে না, 
তাহা নহে; কিন্ত শোভাই প্রধান। এই নিমিত্ত জবা, রাধিকাচুড়া 
(বিলাতী কৃষ্ণচূড়া ), মার্সেল নীল নামক হল্দে গোলাপ প্রভৃতি গাছ প্রায় 
সকল বাগানে দেখি । এখন লতার নিকুঞ্জে বিগনোনিয়া আশ্টিগোনন 

রতি দার চেহারার ার সারে! পুপ্পাঞ্তলি রচন! 
করিতে হইলে ফুলের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ পত্র না দিলে, মনোনীত হয় না। 

আমাদের নর্সরিগুলিও বিলাতী গাছ পালন করিতে পটু হইতেছে, 
বিলাভী-শীত খতুর ফুলের বীজ বিক্রয়ে মনোযোগী হইয়াছে, নানাবিধ 
অর্কিডের অন্বেষণে দেশ-দেশাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে দৌষ 
নাই বটে, কিন্ত দেশীয় প্রচলিত গাছের উৎকর্ষ-সাধনের দিকে, একটু ছি 

পড়িলে। [8 ভাল হইত। যে কয়েকটা আমাদের পুরাতন গাছের ফুল 

হইয়া তাহা সাহেবদের বনে হেরেই মানে, ভোগ ই 

শ্ বাগানের অনেক গাগা শনি রি ৬, রি 



হাজারি পাস পাস্তা ধলা পিপাসা পপি 

লাগে না। নাগ্ফণা বা ফেনীমনদা টপ গাছগুলা নাকি আমেরিকা ্ 
হইতে এদেশে আন! হইয়াছে। সেগুল! না আনিলেই ভাল ছিল। . 
পুর্বে বলা গিয়াছে, দেশে বিদেশীয় নুতন নূতন মনোহর গাছের .. 
প্রচলনে লাভ বই অলাভ নাই। কিন্তু তা বলিয়া কি দেশীয় প্রচলিত 
গাছগুলিকে নির্বাসিত করিতে হইবে? উদ্যান রচনা করিতে জানিলে, 
শিয্ালকাটা ও বাঘভেরেগা দ্বারাও উদ্ভানের পরী সম্পাদন করিতে পারা যাষ। রঃ 

যেখানে-সেখানে শতাধিক ক্রোটন গাছ বসাইলেই বাগানের সৌনবধ্য হয় 
না। শীতে কঠিনীভূত দেশে যাহাই ইউক, এই শ্রীক্মদগ্ধ দেশে পুণ্পের 
কান্তি ও মধুর প্রাণ বড় তৃষ্তিকর বোধ হর। পত্রের শোভা কিছ বব 

করিলে আরামগুলি উপভোগ্য হয়। | ৭ 
_ অরবিন্দ, অশোক, চুত, নবমানিকা ও নীলোৎগল, এই পীচফুলে 

আমাদের কামদেবের পঞ্চবাণ নির্ষিত। বসন্ত-সমাগমে ইহাদের যে শোভা. 
হয়, তাহার তুলনা! নাই.। গ্রীক্ম দেশে জলজ পুষ্পের সমাদর না হওয়াই 
বিচিত্র। কিস্ত কেবল জলজ বলিয়া অরবিন্দ ও নীলোৎপল আদরনীয় 
নহে। যিনি দুর হইতে সরোবরে বিকমিত পদ্মের সৌরভ পাইয়াছেন, 
তিনিই ইহার সম্মান বুৰিয়াছেন। বড় ছুঃখ হয় কেহ কেহ সভ্যতার 
এষন উচ্চ নোগানে উঠিাছেন যে, গঞ্সের পরিমল তাহাদের ্্াণেজিয়ের 
বিষয় হয় নাই। পঞ্চপরের মধ্যে কোনটিই ছাড়িতে পারা যায় না। 
_বসস্তাগমে অশোকের বর্ণছটায় বিলাতী সাহেবেরাও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। 
বিলাতী আঃ 7001115 রূপের ভাণ্ডার নিয় বি খ্হ। কিন্ত এ 

পন বীর বে। নবকিননর-শোতিত এরর গলে দিক 
রত টা 

হি কথা নবমালিক! বোধ হয় মল্লিকা বা কাঠমল্লিকা। এই. / 



& জাম স্লিপ লা পি পানির কটা উঠা ডা ৫ সিসি সি সিডি পৌছি 

নি টিন ্ 

সরস লাপাত্তা ছি লামা লালা শোকর সিডি লাস লি পো বিল ৯ পোস্ট 

কিন্ত বনে-ঝৌপেই নবমালিকার পরিসল অবদান হয়। নীলোৎপলের 
 দরশীও তাই। পচাপুকুরে কায়ক্লেশে উহাকে জন্মিতে দেখা যায়। শতদল 

_ পদ্মের স্তায় উহাকেও অল্লায়াসে বহুদল করিতে পায় যায়। 

আম-জাম প্রভৃতির স্াঁয় তরু, দাড়িম-জবা প্রভৃতির সভায় ক্ষুপ, দ্রোণ 

_ দোপাটার স্তায় শীক, এবং মালতী-দুর্ব্বার -্তায় লতা, এই চারিভাগে যাবতীয় 
উদ্ভিদ মোটামুটি ভাগ করিতে পারা যায়। এই ভাগাঙ্থারে দেখিলে একটি | 

বৃক্ষ, একটি ক্ষুপ, দুইটি জলজ শাক, ও একটি লতা হইতে কনর্গ তাহার 
পাঁচটি শর সংগ্রহ করিয়াছেন । চুতের ছায়া, অশোকের কান্তি, পন্বজের 
শৈত্য, নবমন্লিকার আমোদ, সমস্তই বাছিয়া লইয়াছেন। ফুলধনুর জ্যা 
_ ভ্রমরময়্ ; কেন না, ভ্রমরের গুঞ্জন নইলে ফুলধন্থুর টক্কার হইত না। বোধ 

হয়, মাধবীবন্লীর ধন্থু করিলে আরও সুন্দর হইত। যাহা হউক, পঞ্চ বাণের 
. বর্ণ দেখিতে একটির সিন্দুরের স্তায় রক্ত, একটির বালারুণের স্তায় আরক্ত, 
একটির চম্পকের স্তায় গৌর, একটির আকাশের ন্তায় নীল এবং একটির 

দত্ত-পড.ক্তির ন্যায় শুভ্র। অতএব কি বৃক্ষের আকারে, কি কাস্তিতে, কি 
_. পুষ্পগন্ধে, কি রূপে, সকল বিষয়ে মন্সথের পীচটটি শর বিচিত্র, এবং যদি 
_ বমস্তকালের ফুলগুলি হইতে কেবল পাঁচটি ফুল, বাছিয়া লইতে হয়, তাহা 

_. হইলে এই কয়েকটি ছাড়া আর কি লইতে পারা যায়? এ এ 

..... কালিদাসের সময়ে উদ্ভানলতাকে গুণে বনলতা! পরাজিত, করিরাছিল। 
- - এখনও নবমল্লিক! ও তাহার কুটুষিনীগণ গুণে অপরকে পরাজিত করে। 

: - জাতীর স্ুগ্রস অন্ত ফুলে সম্ভবে কি? কুন্দ, যুখী, মল্লিকা, কোন্টাই বা. 
. পরিত্যজান দেদিন এক সাহেবী-ভাবাপন্ন ব্যক্তি. বিলাতী প্যাসমিনের” 
প্রশংসা, করিতেছিলেন। কোন্ ফুলকে বিলাতী যাসমিন্ বলিতেছিলেন, : 
.... তাহ। বুঝিতে পারি নাই। যে ফুলই হউক, তাহা কখনই আমাদের যাসমিনের 
3 নিকটেও আসিতে পারিবে না। বিল সি টু নামের সকল ই উপায়ে ৪ 



ফুলের বাগান ৬৯ 

 নহে। কৃত্রিম বিষয়ে যাহাই হউক, মতিন ডি $ 
 হারাইতে পারে নাই । এদেশে মনোল্ত ফুলের অভাব? না মনোজ্ঞ পত্রময় 

বৃক্ষের অভাব? ু্ধ্র্* কিরগে যেখানে এত তেজঃ, সেখানের ফুলের 

স্থবাস, ফুলের রূপ, পত্রের কান্তি, রা বৃক্ষের সৌষ্ঠব শীতদেশে সম্ভবে না। 

যে সকল বিলাতী ফুলের গাছ এদেশে আদর পাইয়াছে, তৎসমুদয়ের 
অধিকাংশই চীন ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। 

আজকাল অনেকে বিলাঁতী ফুলের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। 
কিন্ত যদি ফুলের বাঁ পাতার বা গাছের শোভার নিমিত্ত ফুলের বাগান করিতে 

হয়, তাহা হইলে বনে-জঙ্গলে এখানে-ওথানে একটু খুঁজিলে অভিলাষ পূর্ণ 
হইতে পারে। কূটজ ফুল প্রাচীনদ্দিগকে মোহিত করিত। একালের 
কোনও উদ্ধানে কূটজ রোপিত হইতে 'দেখি নাই। ইহা এখন অরণ্যে 
নিজের সুষম! ও সুবাস ছড়াইয়। মরিতেছে। র্ত্র দেখিতে পাই বলিয়া 

আমাদের চক্ষে অনেক ফুলের সৌনর্ধ্য লোপ পাইয়াছে। নতুবা তিল, শণ, 
অতসী, কালমেঘ, লাঙ্গলিকা প্রভৃতি বাগানে _বসাইতাম। কদলীর তুল্য 

সথঠাম বৃক্ষ আর আছে কি? বাগানে বকুল দেখি বটে, কিন্তু চাল্তার 

তুল চারু তরু দেখি না! আমাদের দেব-দেবী-প্রিয় অনেক ₹ পুশ আছে। 

তৎসম পরিত্যজ্য নহে। | 

পূর্ব বলা গিয়াছে যে, দামী গাছ থাকিলেই বাগান হয় না। রচনায় . 
ও বৃষ্ষবিস্তাসেই উদ্ানের প্রাণ । কবির কবিত্বের স্তায় উদ্ভান-রচনাও 
. অপরের নিকট শিক্ষা করিতে পার! যায় না। উহা চিত্রকরের এত্রের বিষর-. 
সমাবেশের স্থায় দুরহ। ললিতকলার মধ্যে উদ্ান-রচনাকে আনিতে কেহ 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু সৌনদর্ধ্-উপভোগই যদি ললিত 

কলার সার হয়। তবে উপবনের সৌধ অপেক্ষা আর কি দৌনর্্য আছে? 
সান্থষের রচিত চিত্রে মন যদি মুগ্ধ হয়, আর প্রকৃতির অনুকরণ, যদি ৰ 
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-.. চিত্রকলার পরব হয়, তাহা হইলে উদ্ভান-রচনা ক্ষন? মাধবী 

_. সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একথা পড়িলে যদি আনন্দ হয়, 
দেখিলে তপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবার কথা । বস্ততঃ, চিত্রে কেবল একটা 

. ইন্দিয়পথে সৌনদধস্থথ আনয়নের চেষ্টা হয়; পুম্সিত উপবনে, ন্ুশীতল 
ছায়ায়, শ্তামকাস্তিতে, স্ুরতি আস্তাণে, বর্ণ বৈচিত্র কৃজস্ত পক্ষি-কাকলীতে 

সকল ই্জিয়ই চরিতার্থ হয়। ছি 
অনেক বাগানে এমন কৃত্রিম ্রীম্পাদনের চে দেখা যায় যে, তাহা 

: পুর্বকালের পক্ষযুক্ত গিংহের স্তায় উৎকট বোধ হয়। উগ্ভান-রচনা কুপ্ী 

বা কৃত্রিম হইলে শতমুদ্রা ব্যয় করিলেও তাহা উদ্ভান হয় না। এক 
এক উদ্ান দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুল! গাছ জন্মিতে অন্তর স্থান পায় 

নাই বলিয়৷ সেগুলাকে বাগানে আনা হইয়াছে। কতকগুলা গাছ রোপণ করাই 
_ যেন এক এক উদ্ভান-রচনার উদ্দেশ্ঠ। চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময় একদিন এক ধনবান্ 
 বিষয়ী ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাহার অট্টালিকায় 
প্রবেশ করিয়া গুনিলাম, তিনি তৎকালে কয়েকজন, বন্ধুর সহিত সম্মুতসথ 
্ পুণ্পবাটিকায় সথালাপ করিতেছেন। অবিরত বিষ কর্মের মধ্যে তাহাকে 

_ উদ্যানন্থখ সম্ভোগ করিতে শুনিয়া মনে মনে তীহার _ প্রতি আমার শ্রদ্ধার 
.. উদয় হইয়াহিল। নিকটে গিয়া দেখি, তিনি ক্রোটনের এক বনে শয্যা 

্ পাঁতিয়া বসিয়া আছেন ! বস্ততঃ, সেটা বন নহে, কেন না তাহাতে ইতস্ততঃ : 

্ সোজাসুজি কোণাকোণি সন্কীর্ণ পথ রহিয়াছে, এবং আরণ্য বৃক্ষ এক- রি 

. টাও নাই £রসটা উদ্যানও নহে, কেন না! সেখানে তিনি পৃথিবীর ক্রো্টন 

... পুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহার ভোগের উ্যানটা কোটনের ৃ 

..: একটা নর্পরি বলিয়া বোধ হইল। ও 
২... অনেক উদ্যান দেখিলে মনে হয় বুঝি, লেটাগ গাছ হল, শতরঞ্ণ  থেসি 
সর নিমিত রচিত হছে ॥ কেহবা বৃ অরধরত, মির পরি, নানা ৰ 



স্পিরিট ত লে ৯ পাস তি পাসিস্পি পিং সিসি 

আকারে উদ্যানটি ছিন্ন বিছিন করিয়। ৫ ক্ষেত শিক্ষা দিবার প্রয়াসী হুইয়া 

থাকেন। দেখিলে মনে হয়, সুন্দরী প্রকৃতির বিক্কৃতি দেখাইবার নিমিত্ত 

উদ্যান রচনা। এদিকেও প্রকৃতির মধ্যে সরল রেখা কুত্রাপি রর 

নাই, এপীঠের সহিত ওপীঠের এক্য নাই, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান 

নয়। যিনি মুরারীর আকার ত্রিভঙ্গ করিয়াছিলেন, সৌন্দর্যয-রসজ্ঞতা 
তাহার অবশ্ঠ ছিল। কুটিলগরতি শোতম্বতীর সৌন্দর্য্য রুজু খালে কোথায়? ন্ 

অক্স্থানের উদ্যানে কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইবারই কথা । কিন্তু - 

অট্রালিক! কৃত্রিম বটে, অথচ তাহারও একপ্রকার শোভা আছে। অট্টা- র্ 

লিকার এপাশে থাম থাকিলে অন্ত পাশে থাকে, তাহার এক পাশ দেখিলেই 
অন্ত পাশ ভাবিয়া, লইতে পারা যায়। এই হেতু উহার সৌন্ধধ্য প্রাণ . 
স্পর্শী নহে। অথচ তাহাতেও শ্রীসম্পাদন করিতে :পারা যায়। বস্তুতঃ, 
অর স্থানে প্রকৃত উদ্যান-রচনাতেই লৌনর্ধ্যজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া .. 

ায়। বিস্তৃত স্থানে ববিধ বৃক্ষ রোপণ-বৈচিত্র্যে রচনার দৌষ কতকটা 
খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত উদ্যানে যাহা শৌতা পায়, ক্ষুদ্র 
উদ্যানে তাহা উপযোগী, নহে অর স্থানের মধ্যেই নিকুঞজ, কৃত্রিমশৈল, 
পুষ্পগৃহ,পক্ষিগৃহ প্রভৃতি পাইতে গেলে সমন্বয়ের অভীব ঘটে। বস্তুতঃ কোনটাই .. 
ঠিক হয় না, অধিকন্ত ক্ত্রিমতার উপর কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পায়। অন্সস্থানের 
বাগানের প্রধান দোষ, গাছের সংখ্যাধিকা | মধ্যে মধ্যে ফাঁক রাঁখিলে 
(তাহা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি অহ হয়, [তেমনই তারা হিঃ শ্রী রা 

সম্পাদিত হয়। 

... কিন্ত বিভতীর্ স্থানে বাগান করিবার সময়েও সাবধান হ্যা আব্তক |]. :। 
| আমাদের কত কর্মে সহজেই কৃত্রিমতা আসিয়া পড়ে। বাগানের একটা রা 
নাম উপবন। অর্থাৎ বাগানটি দেখিলে কতকটা বন মনে পড়িবে : উহা! 

নর নহে অথবা নর্দরি নহে। (উতর ঙ্গতি- সাধনই কঠিন . বহজ ব্য যা 
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এ আছে, যদ্দারা অ অসভ্য য বর্কর হইতে; সভ্য নাগরিকের চিত অধিক ক হয়। 
_. তরুলতা-জড়িত উচ্চ শৈলমালা, বা ফেণপুপ্রময় সাগরতর্ন, বা তারকাখচিত 
. নীল আকাশ, এ সব সত্য-অসভা সকলের পক্ষেই গম্ভীর এবং সকলেরই পক্ষে 
চিত্তের উন্রজালিক। প্রতিদিন দেখুন, তথাপি চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না। 
. পর্বতের প্রস্তরে বা তাহার বৃক্ষাদিতে, সাগরের জলে বা তাহার ফেণমালায়, 

. শূন্ত আকাশে বা এক এক তারায় সৌনধর্য নাই; অথচ তাহাদের সংযোগে 

কি এক অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, সুন্দরীর বর্ণে বা তাহার 
রঃ এক এক অঙ্গে সৌন্দ্ধ্য নাই; তাহার লাবণ্য বা অঙ্গ-সৌট্টবের প্রশংসা 

করি. বটে, কিন্তু তাহার মুখে তদপেক্ষা অধিক সৌনদয্য দেখিতে পাই । 
ষে সৌন্দর্যের সীমা করিতে পারা যায় না, যাহা ধরিতে, পারা যায় না, 
তাহাই চিরকাল পরমানন্দকর হইয়া! থাকে। এইরূপ, উদ্যানের বৃক্ষবিশেষ, 
ঝা তাহার স্থবাস বা তাহার বর্ণ দেখিলে চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতে পারে। 
কিন্তু সমুদয় বৃক্ষের বিস্তাসে, প্রত্যেক বৃক্ষের রমণীয় উপাদানের সংযোগে, 
এমন ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা 
হয় স্বাভাবিক বন দেখিলে কি যেন অজ্ঞাতপুর্ব পদার্থের প্রতিবিদ্ব মনে হয়, 
কি যেন আরও কত কি আছে, এইরূপ ভাবনায় ডুবিয়া! যাইতে হয়। 
_- ইহাতেই প্রকৃতির মনোহারিণী শক্তি। সাগরজলের তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া 
... যাইতেছে, যেন তরঙ্গের শেষ নাই। সেইরূপ, প্রকৃত উদ্যানের যেন শেষ নাই, 
উনার কোনও অংশ প্রধান নয়, অথচ কোন অংশই বাদ দেওয়া যায় না। 
যেখানে ষে গাছটি আছে, ঠিক সেইথানে সেই গাছ না থাকিলে. কিছুতেই 
চলিত না যে লতা যে তরুকে আশ্রয় করিয়াছে, সে লতা না থাকিলে 
রি  তরুটির থাকা সার্থক হইত না । যে পথটি বিয়া গিয়াছে, সে পথট ঠিক. 
মেইবূপ না সবাকিলে পথই হইত না। 8 

আর. একপ্রকার সৌন্দর্য আছে। তাহাকে | লৌ 
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যাইতে পারে। । সুই বি রী দেশ-কাল- পাব্র-ভেদে রুচির বশবর্তী । 

অট্টালিকা ব! বসন-তৃষণের সৌন্দর্ধ্য এই প্রকার। যেন কতকগুলি লোক 

্রব্য-বিশেষ বা৷ দ্রব্যের সমাবেশ-বিশেষকে নুন্দর ভাবিবে বলিয়া পূর্ব হইতেই 

ঠিক কর! থাকে! রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সৌন্দর্য্যের পরিবর্তন 
ঘটে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ছায়। অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হইলেও পরে 
লোকে ভুলিয়া যায়। কেহ কেহ উদ্যানে প্রন্তরময় অর্ধনগ্ন পুরুষ বা 
হাবভাবশীল! রমণীমুন্তি স্থাপন করিয়া! এই সৌন্দর্ধয-প্রকাশের চেষ্টা করেন। 
এইরূপ, একই বৃক্ষের একত্র বহুল সমাবেশ দ্বার! এই প্রকার সৌন্দর্য্য হয়। 
কিন্তু ইহারও সীম! থাকা আবশ্তক। মনে করুন, এক স্থানে কেবল নানাবিধ 
গোলাপ ফুটিয়া আছে, অন্ত স্থানে কেবল বেলা! ফুটিয়া রহিয়াছে। এইরূপে 
উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে পুষ্প-বিশেষ প্রস্ফুটিত হইলে একপ্রকার সৌনর্ধ্য প্রক- 

টিতহয়। কিন্তু ইহাতে নৃতনতা। ও বৈচিত্রের অভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। 
তবে, এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলে অসঙ্গতি মনে 

আসে। তাল, হিস্তালঃ খ্দুর, নারিকেল, গুবাকঃ বেত প্রভৃতির একত্র 

সমাবেশ না দেখিলে কেমন কেমন মনে হয়। বস্তুতঃ, সকল বিষয়ে কৃতি 

অন্ুসরণই সহজ পদ্থা বলা যাইতে পারে। | 

উদ্যানের মধ্যে জলাশয়, ' এবং শ্টামল তৃণক্ষেত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির সবিশেষ 

সহায়। যেমন বাগানই হউক, তাহাতে শ্তামল তৃণভূমি সুন্দর বোধ হয়। 
কেন না তাহা শ্তামল। কিন্ত উদ্যান বিস্ৃত হইলে এই তৃণভূমির 
আকারেও প্ন্কৃতির অনুকরণ কর্তব্য । বৃত্তাকার ব৷ চতুরআ্রাকার না করিয়া 

উদ্যানের বক্ষ-বিস্তাসের উপযোগী করিলে তৃণ-তূমি দেখিতে রমণীয় হ্য়। 

লতা! স্বারা জীবজ্তর কৃত্িম আকার দিবার প্রয়াসে হাসি আসে। কারণ 

জীবন্ত কদাচ লতা পাতার হয় না। বতাঁগুলিকে অতিরিক্ত নী হতে 
দিলেও ভাল দেখার না ।. রর র 
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আমাদের নীরস প্রাণকে সর করিতে কাব্য যেমন পটু উদ্যান- 
কেও তেমনই প্ররুতির কাব্য মনে করা উচিত। যিনি উদ্ভানে কাব্যরস 
আস্বাদন করিতে পারেন না, প্রকৃতির অনুচর্ধ্যা তাহার বুথা। যিনি 
বৃক্ষের পাতায় পাতায় ফ্লে ফুলে সঙ্গীতের মনোহারিণী শক্তি অন্ুভব 
করিতে. না পারেন, তাহার উদ্যান- কর্ম নিষ্ষল। এরূপ ব্যক্তি ইন্দ্রের 
নন্দন-কাননে প্রবেশ করিলেও; গ্রীল কতকগুলা গাছ দেখিতে পাইবেন । 
যেমন চিত্র দেখিয়া স্থখ” তনুষঠর্ন'করিতে কিংবা! মধুর সঙ্গীতে আত্মহারা 
হইতে অন্ুণীলন আবশ্তক, প্ররুতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেও তেমনই 
আবশ্তক। যেমন একটা গান একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে কতক 

. দিন পর্য্যন্ত তাহার বস্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই যে উদ্যানে একবার 
প্রবেশ করিলে হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, অল্পকালে নিবৃত্ত হয় না, সেই 
উদ্যানই শ্রেষ্ঠ উদ্যান এবং মর্ত্যের নন্দন-কানন | উদ্যান-রচন! কঠিম 
বই কি! অ্টার পদ অল্প তপস্যায় লাভ করিতে পারা যায় না। 
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বর্ধাকালে ওড়িস্তাস্ণ ঘরের চালের শোভা! কুমড়া গাছ। ইহাতে চালের 

অবশ্ত ক্ষতি হয়। এক বর্ধার পরেই উহা! অকর্মণ্য হইয়! পড়ে। কিন্ত 

এ দেশের ঘরের কোনও চালই. এক বর্ধার অধিক প্রায় টিকে না । চাল রং 

ছাউনির দোষে প্রথম বর্ধার জল ঘরের ভিতরে ন! পড়লেই সৌভাগ্য মনে | 

করিতে হয়। | | 

ডাঃ রাজেন্দ্রলালের সহিত ফা সন-সাহেব বিস্তর £ নী করিয়া 

ছিলেন। সাহেব বলিতে চান, এ দেশে__এই, ভারতথণ্ডে__ প্রথমে কাঠের . 
ঘর নির্মিত হইত, এবং তাহারই অনুকরণে পরে পাথরের ও ইটের ঘর 

নির্মিত হইয়াছিল । ইতিহাসলেখক ভুইলীর-সাহেব রামরাজধানী অযোধ্যায় 
কেবণ কাঠের ও বাশের বেড়া ও কুড়ে ঘর দেখিতে .পাইয়াছেন। প্রাসাদ 

কাঠের ও বাশের বড় বড় ঘর। সে যাহা হউক, ওড়িস্যার মন্দিরগুলি 
যেমন কাটা কাটা, ঘরের খড়ের চালগুলিও তেমনি কটা কাটা, যেন 

মটকায় উঠিবার এক এক ধাপ। কুম্াণ্ডের বিতান না থাকিলেও আরোহণে 

বড় একটা বিদ্ব হইত না। . 
কোন্ কুমড়ার কথা বলিতেছি, তাহা এখনও বলা! হয় নাই।” এখন 

| একটু নার উ্তে কর আবন্তক। এই কুস্মাণড এক ) বহলোকে বহু 

নাম দিয়া! আভিধানিকগণের কার্ধয-বাহুল্য ঘটাইয়াছেন। কিংবা মানবের 

ূ শ্বভাবই এই, প্রিয় বন্তর একটা নামে তৃপ্ত হয় না। বঙ্দেশের মধ্যেই ইহা 
. কোথাও “বিলাতী- -কুষড়া” কোথাও “মিঠে-কুমড়া” বা “গুড়-কুমড়া৮ কোথাও 

রি বী়া” কোথাও 'ভিলী বা ভিলী কুমড়া কোথাও বল ইত্যামি ্  
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ঁ নু . সি পাস্সিপিএ টিক পিসি ৯ সিপাসিসি মরে লস লা ছি লা চারি লি পাবা লিলা উিউিটিপি পিস দা সিসসসিলা্সি লিপির পর 

ক পরিচিত। ৷ শাৰিক পক্তগণ এই বিবিধ নাম ব্যাখ্যা করিরা এই বিদেশী 
:. কুম্াণ্ডের ইতিহাল লিখিতে পারেন । 
্ি বঙ্গদেশের অনেকে জানেন না যে, পুরীর জগন্নাথ দেবের ভোগের 
নিমিত্ত, কোন বিলাতী ফল-মূল চুলে না। স্থান সর্ধ-জন-পরিচিত বিলাতী- 
আলু পুরীর মন্দিরে অগ্ঠাপি প্রবেশ লাঁভ করিতে পারে নাই। তাহার স্থান 
১: বাঙ্গালা কচু, ওড়িয়া সারু, অধিকার করিয়া আছে। বিলাতী-আলুর দোষ 

_ বিলাতীত্ব। বোধ করি, কালে বিলাতীত্ব ঘুচিয়া যায়। কুমড়া বিলাতী 
রর হইলেও ভোগে চলে। এমন কি, বিলাতী কুমড়া না থাকিলে দৈনন্দিন 
.. বহুভোগের ব্যঞ্ধন কি হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর চিন্তার যোগ্য । 
_ বিলাতী বলিয়া আলু নিষিদ্ধ কিন্তু, বিলাতী বলিয়া কাপড় নিষিদ্ধ হয় 

নাই। আসল কথা, গরজের তুল্য বালাই নাই। ) 
_ ভোজন-লোলুপ পেটুকের মুখে কুমড়ার ছন্কার ্ রশংস! ধরে না। কিন্তু. 

ওড়িয়া ভায়ারাই কুমড়ার যথার্থ আদর জানেন। তাঁহারা বলেন, বৈত- 
কথার, মা কাহিকি পচারু। অর্থাৎ বৈতকথার বা বিলাতী কুমড়ার মজা 
.. তুই কেন পচারিতেছিস্। তাহাত জানাই আছে। 
রর কুমড়ার নামগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, মঠ ও “গড়? বিশেষ্ণ- 
য় ্রটুরমড়ার “মজার” নিদান।. বিদেশীয় বলিয়। বিলাতী ; তা বলিয়া! 

ইউরোপের অন্ত কোন দেশ হইতে ইহার আমদানি হয় নাই। 
-. ইহারজআদি বাস আমেরিকার শ্রীন্ম দেশ: সুদুর আমেরিকা হইতে আসিবার: 
এ সময় রুড়াটা জাহাজে চড়িয়া আসিয়াছিল। 'সফরে-_দেশ ভ্রমণে আসিয়া" 
ছিল বৰিয়া “সফরী-কুমডা'॥ জাহাজে বা বড় নৌকার আসিয়াছিল বলিয়া 
২ পডিজী কুষড়া” গডিঙ্লী” ও 'জাহাজী কুমড়া? নাম, হইয়াছে। মেদিনীপুর রে 
'. অঞ্চলে “ইহার নাম “বৈতল' ? মেদিনীপুরের সংলগ্ন ওড়িব্বা দেশে বা 
২ খে রা? রা বা 'বৈত-কথাক । । কথার শবটা সপ্ত ক্র্ার শৰের অপলরংশ টা 



কুসমা নি ধরা 

রক বের অর্থ র্া। আমর সংস্কৃত কুমাও টা কত রিয়া রি 

কুমড়। করিয়াছি । 

মান্য অলস, ইহার প্রমাণ “বিলাতী-কুমড়? নামে প্রকাশ পাইতেছে | 
হস্তে যে ফলের নাম কুগ্মা্ড, সেটা “ছাছি-কুমড়া” | যখন বিলাতী-কুমড়া! 

এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলঃ তখন তাহার একটা নূতন নাম না দিয়া 
বিলাতী বা! বৈতল বা জাহাজী প্রত্থৃতি বিশেষণ যোগ করিয়া পুরাতন কুমড়া 

নামেই কাজ সমাধা হইল। বিলাতী আলু, বিলাতী কাপড়, বিলাতী 
দিয়াশলাই প্রভৃতি নামে মানুষের স্বাভাবিক আলগ্ত প্রকাশ পাইতেছে।.. 

বৈত, বৈতাল নাম লইয়া বড় গোলযোগ পড়িয়াছিলাম। শেষে সাব্যস্ত 
হইয়াছে, ওড়িয়! বৈত শবের চলিত অর্থ বড় নৌকা বা জাহাজ। শব্টা 

সংস্কৃত বহিত্র শব্দের অপত্রংশ। “বৈত-কথারু, অর্থে জাহীজী কুমড়া, যে 

কুমড়া এ দেশে ছিল না, যাহা বিদেশ হইতে জাহাজে চড়িয়৷ এ দেশে 
আসিয়াছে। কিন্তু শব্ববিৎ পণ্ডিতের! কোন শব্দের একটা অর্থে তৃপ্ত হন না। 

বিলাতী কুমড়া লম্বালম্বী কাটিলে এক এক খানাকে নৌকার মত দেখায়। 
ডিঙ্গলী- কুমড়া, ওরফে বৈত-কথার নামের কারণ উহাঁও বলা যাইতে পারে। 

বৈতাল শব্দের এই অর্থ অন্তত্র পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভূবনেশ্বরের মন্দিরের 
নিকট “বৈতাল নামে এক মন্দির আছে। দেউলটির উপরিতা' 

নৌকার তলদেশেরমত। তবেই, বৈতীল দেউল অর্থে নৌকা এ 

তেমনি বৈতাল কুমড়া? অর্থে নৌকাকার কুমড়া করা যাইত: রে 

_ আলল্ত চিন্তা করিতে দেয় না, নতুবা ছণচি ও বিলাতী কুমড়া! ; 
বহু বৈসাদৃঠ দৃষ্টি হইত। দেশী ও বিলাতী কাপড়ের, দেশী ও বিলাতী... 

দিয়াশলাইএর, দেশী ও বিলাতী বেগুনের গ্রভেদ এক প্রকার নহে। অজ্ঞানের রি 

চক্ষু ও বিজ্ঞানের চক্ষু একই বস্তকে ভিন্নভাবে দেখে । অন্ঞানের চক্ষু ব্ত- 
ঘের হ মধ্যে সানু রা বেড়ায়, বিজ্ঞানের চ টা পরিমাণ ব করে রা 



৭৮. পা ক্ষ ও বৃহৎ 
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 ছুইটা রেখা দৈর্ঘ্যে সমান কিনা অজ্ঞান টপস ৫ 
রেখা কতখানি অসমান, বিজ্ঞান তাহার অনুসন্ধান করে। সত্য-নিরূপণের 

ছুই পন্থা) সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্ত-নিরূপণ। পন্থার গুণে অজ্ঞানে ও 
বিজ্ঞানে প্রভেদ দীড়াইয়াছে। শিশু এক নামে বহু বস্তুর উল্লেখ করে, 
প্রৌড়-জ্ঞানী আত্মা-পরমাত্মা-ভীবাত্মায় প্রভেদ করেন। সাঘৃশ্ত দেখ! আপা- 
ততঃ সহজ মনে হয়, কিন্তু ব্ততঃ তাহা নহে। সর্বজ্ঞ না হইলে দুইটা 
বন্ত এক বা সদৃশ কিনা, বলিতে পার! যায় না। 

সাদৃপ্ত তুলনা করিলে দেখা যায়, লাউ কুমড়া শশা! কীকুড় ফুটি তরমুজ 
উচ্ছে বিঙ্গে পটোল প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞাতিত্ব আছে। কেবল যে অঙ্গে-উপান্গে 
সাদৃহ্, তাহা নহে। আমাদের দেহের পক্ষে এই সকল ফল অল্লাধিক 
রেচক | রেচকতা গুণ বীজেই অধিক। বীজে তৈলাংশ আছে । সেই তৈল- | 

হেতু রেচকতা, মাবীছের কোন অংশ হেতু এই গুণ, তাহা নির্ণয়- 
সাপেক্ষ্য | ্ 

অনেক বিষয়ই হীন দি কুষড়ার জীবনের কয়টা কথা জানা 
আছে? চাল জুড়িয়! কুমড়া গাছ, তাই দেখি। সবুজ পাতার মাঝে মাঝে 
হল্দে ফুলগুলি কুটীর পর্ণময় বলিয়! প্রাতঃকালে পরিচয় দেয়। কিন্তু 

ৃ | লোকগুল! এই' নয়নানন্দকর শোভা সনদর্পন করিতে দেয় না। 
ৰ কুমড়ার পাতা ছিড়িয়া৷ পথে ছড়ায় দিলে কুফা অনেক বু 

পাতাই গাছের া্াঘর। লেইখানেই রো আগুনে গাছ: উল লা অই 
চিনি তেল ঘি টক্ ঝাল সমুদয় রাধিয় থাকে। বাধা শবটা ঠিক হইল না। 
চাউল ডাইল পাইলে আমরা রাধি) গাছ. চাউল আইল টয়ারি করে না, 
এই হিসাবে আমাদের অপেক্ষা গাছের ক্ষমতা অধিক। 0৮ 



কুমাড রি 
| সবুজ নুতন পাতা গুলার এই ক্ষমা) হল্দে পাকা পাতার এই ক্ষমতা 
নাই। দে পাতা ছি'ড়িয়া ফেলিলে তাহাদের পান-ভোজনের জোগাড় 
করিতে হয় না। বর্ধর-সমাজে উপার্তন-ক্ষমের আদর, অক্ষমের 
আদর নাই, অক্ষম ভাল থাইতে বসিতে পায় না। মাটি হইতে 
যত রস উপরে উঠে, সবটুকু নৃতন পাতায়, নুতন ডগায়, নূতন ফলের 
কাজে লাগে। ফলে গাছ বড় হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে আমাদের 
লাভ কি? লাভ এই, গাছ লঙ্থা হইলে পাতার সংখ্যা-বৃদ্ধি, পাতার সংখ্যা 
অধিক হইলে ফুলের সংখ্যা, এবং ফুলের সংখ্যাধিক্যে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হয়। ডাটা ও পাতার কোণে কোণে ফুল,এবং প্রায় চারিটী বাঁঝা ফুলের পর: 
একটী,ফলধারী ফুল। গাছ লগা হইলে এই হিসাবে আমাদের লাভ বটে। 

কুমড়ার বীঝাফুল কি রকমে বাঝা? নেবু ধুতুরা প্রভৃতি অধিকাংশ 
গাছের প্রত্যেক ফুলে স্তীত্ব ও পুংস্ব উভয়ই থাকে। কাজেই প্রত্যেক 
ফুল হইতে ফল-প্রান্তির সম্ভাবনা । কিন্তু কুমড়ার বাবা ফুলে স্ত্রীর 
ভাগ থাকে না, কেবল পুরুষের ভাগ থাকে। বলা! 'রাহুল্য, পরাগ-কেশর 
গুলাই পুরুষ। কিন্তু কেশর থাঁকিলেই পুং্ব থাকে না। কেশরের পুংস্বই 
পরাগ। কুমড়ার বীঝা ফুলে পরাগপূর্ণ কেশর থাকে। গর্ভাশয় বা 
বীজাধার থাকে না। অবীঝা৷ বা ফলধারী ফুলে স্ীত থাকেই, কেশরও, 
থাকে; কিন্তু কেশরে পরাগ থাকে না। | ০, 

_ কুষড়ীর ফুল তবে এক-লিঙ্গ) হয় পুং, না হয় প্ নবুফুল 
কিনি) প্রত্যেক ফুল পুং ওস্ত্রী। কুমড়ার জ্ঞাতী পটোল ও তেলাকুচা, 
এ বিষয়ে আরও স্বতন্। কুমড়ার প্রতি গাছেই পুং ও স্ত্রী ফুল থাকে, না 
পটোল ও তেলাকুচার কোন গাছে কেবল পুং ফুল, কোন গাছে কেবল, 
স্ত্রী ফুল। কু্ড়ার ফুল এক-লিল্স, গাছ ছিলি) ১৭ 
কু একনি গাও একলিল। ১ এ 

সপা্ি্প্পন্পসিসা পাপা প্জিসি ও 



৮০ ..... ্ষুত্র ও বৃহ 
ভি রররভুরাছের সনন্ধ কি? মোটামোটি দেখা যায়, যে 

গাছ শীপ্র বড় হইয়া উঠে তাহার পাতা বড় এবং যাহার পাত! বড় তাহার 
ভাটা তত সারাল নয় । কুমড়ার “পাতা বড়, জলে পূর্ণ; টাও বড়, 
জলে পূর্ণ। ফলও জলে পুর্ণ। এত জল যাহাকে চাই, তাহা! গ্রীষ্মকালে 

জন্সিতে পারে না। বর্ষাকালই কুমড়ার দিন বটে। ।রসা মাটি কুমড়ার 

. মাটি বল! যাইতে পারে । 

কুমড়ার পাতীগুলা সব সমান হইয়া উপর দিকে থাকে ? যেন রোদ 
পোহাইতে বসে। উদ্ভিদ্-জীবনে পাতার রোদ-পোহান চাইই চাই। 

জীবন অর্থে শক্তির ক্ষয় । আমার শরীরে যে শক্তি আছে, তন্বার৷ ফ.স্ফুস্! 

স্ব পিগু, পাকাশয় প্রভৃতির ক্রিয়। সম্পাদিত হইতেছে । দেহের তাপের ও 

হস্তপদাদি সঞ্চালনের মুলে সেই শক্তি। এই শক্তির মূল ভুক্ত অন্ন-পেয়। 
তবে, অন্নাদিতে যে শক্তি ছিল,তাহাই আমি ব্যয় করিতেছি। প্রক্কৃতির বিধান 

কঠোর; কেহ কোন যন্ত্র দ্বারা শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, ধাহা আছে, 
তাহাই ব্যয় করিতে *পারে। গাছের জীবন' এরূপ নহে। উহা! প্রস্তুত 
অন্ন ভোজন ন1 করিয়! প্রথমে স্বয়ং অন্ন প্রস্তুত করে, পরে সেই অন্গ ভোজন 

করে। সুতরাং আমাদের মত উহা! অন্ন হইতে শক্তি পায় না। অথচ 
শক্তি ভিন্ন জীবিত থাঁকিতেও'পারে না । সেই শক্তি স্র্ধ্যের রোদ ই 

রর পায়। রোদই গাছের জীবনী শক্তির মূল। | 
_.. গাছের পাতাগুলি উপর দিকে চাহিয়া থাকে কেন? পাতার বোঁটা 
উপর দিকে না বাকিলে পাতা গুলা উপর দিকে থাকিতে পারে না। কিসে 

__বৌটা গুলাকে উপর দিকে বীকায়? বৌটা বীকাইবার কারণও কুরধ্য। 

ও বোঁটার যে পাশ রোদের দিকে থাকে ; সে পাশ তত বাড়ে না, বিপরীত 

;. পাঁশি বেশী বাঁড়ে। ফলে বৌটাটা উপর দিকে বাকিয়া উঠে। সকল পাতারই 
ইনি যে গাছে ভাল পাশে দিকে কিয়া পড়ে, সে গাহেরও 



কুম্মাগ ৮১ | 

বোঁটা একসন ঝাঁকে যে, পাতা শুলার উপরটা আকাশের দিকে থাকে। কুনদ 

ফুলগাছের জোড়া জোড়া পাতা হয়। ডাল কিন্তু পাশে বা নীচের দিকে 

হেলিয়া পড়ে । বৌঁটাগুলাও তেমনই পাক খাইয়া পাতা-গুলাকে উপর 
দিকে মেলিয়া রাখে । 

অন্তের আশ্রয় না . পাইলে দুর্বল বাঁচে না। কর্ষণীগুল! গাছের যেন 
হাত; কোন কিছু শক্ত জিনিষ ধরিয়া! তাহাতে ভর দিয়া ধ্ীড়াইতে উঠিতে 
গাছের হাত। আমাদের হাতের আঙ্গুলের মতন কর্ষণীর শাখা আছে । 
প্রথমে কর্ষণী লম্বা ও সোজ। থাকে ) কিন্তু খড়-কুট1 ঠেকিলে কর্ষণীর আঙুল 

বাকিয়! সেটাকে ধরিতে চেষ্টা করে। তথন মনে হয় যেন, কর্ষণীর চৈতন্য 

আছে। এইরূপ অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রাণীর কোন কোন কাজ দেখিলে 

তাহাদের চৈতন্তের কাজ মনে হয়। কোন কোন জীব আলোর দিকে 

চলিতে থাকে । আলো-আধার বুঝা চৈতন্তের কাজ কি? বিষয়টা ছুরূহ, 
এখন থাক । 

কুমড়ার ডগ! উপর দিকে থাকে, কন সবটা থাকে না । অগ্র নীচের 

দিকে থাকে, পশ্চাতের অংশ উপর দিকে থাকে। কেন এরূপ থাকে? 

আলোর গুণে, না পৃথিবীর আকর্ষণে? বর্ধিষুণ লতার প্রতি উভয়েরই ক্রিয়া! 
আছে । কিন্ত যাহারই ক্রিয়া হউক, এমন পাশে পাশে ছুইটী অংশের 
প্রতি ঠিক বিপরীত ক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তবে বুঝিতেছি, 
কোমল অগ্র বাকিয়া নিম্নমুখী হইয়া ভালই করিয়াছে । উপর দিকে বিপদ 
আছে, প্রথর রোদ, প্রবল বর্ষা কোমল দেহে সহজে সহে না । | 

গাছের মূল সব নীচের দিকে যায়, যেন মাটিতে প্রবেশ করিতে চায় । 
টডোটঠুতরা রান ভিতরে যাইতে চায়, কাণ্ড উপর 
দিকে উঠে। . অবশ 'কোন কারণ থাকিবে। একটা কারণ পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ ; ফলে মুলগুলা টান পাইয়া! মাটিতে প্রবেশ করে। কিন্ত 
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পরস্পর দলীল ভিন পিতা? শাসিত তাতো তাত পা তি ধ.ভাজি, পি লী লি পি ৬ পি লাসি, সি লাস পাটি সি এসি বসি ছি লি ৩৩ জিলা সপালস্িপীসপিলাসিলাসপিপা লাস সিলাস্টিলািপাসসিপসিপাসিসিপসপসিি কা. 

ৃ শিকড়ে ও ডগায় এমন প্রভেদ ঘটে কেন? নইলে নয়, বটে? কি 
হেতু নয়? 

| বীজট। কত টুকু! লম্বা! চালজোড়! গাছের তুলনায় কত টুকু! সেই 

ছোট বাঁজই বাহিরের জিনিষ ভিতরে পুরিয়া বড় হইয়্াছে। আশ্চর্যের 
[কথা বটে। কিন্ত আরও আন্চর্্য আছে। থলিতে খোল! পুরিলে খোল! 

টাকা হয় না। খোলার বদলে অন্ত কিছু পুরিলে সে গুলাও টাকা হয় না । 

থলির ভিতরে টাকা ন। দিলে টাকা পাওয়া যায় না । কিন্তু গাছটা মাটির 
রস ও বাহিরের বায়ু ভিতরে টানিয়া নিজের শরীর গড়িতেছে। কোথায় 

মাটি জল বায়ু, আর কোথায় পাতা-ডটা-ফুল-ফল-বীজ ! যেখানে যেমনটা 
_ হুইয়া থাকে সেখানে ঠিক তেমনটা । ফলের জায়গায় ভুলিয়া মূল হয় না। 

কিংবা! নিজের পাতার ব্দলে উচ্ছেপাত। হয় না! । : 

কয়ট! কারণ জানা গিয়াছে? পাতার রং সবুজ, ফুলের রং হুল্দে । 

ফলের রং প্রথমে সবুজ, ক্রমশঃ হল্দে, শেষে গেরি। পাতাতেই বা কেন 

_ সবুজ রং, ফ,লেতেই বা কেন হুল্দে রং? লাল নীল বেগুনে হল্দে শাদা 

প্রভৃতি সকল রঙ্গের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত কাল রঙ্গের ফুল কই, 

কিংবা সবুজ রঙ্গের ফুল লকই ? কখন কথন বাগানের শাদা সমিকা ও লাল 
_ গোলাপ ফুলের বদলে সবুজ ফ.ল হয়, যেন সবুজ পাত । কিন্তু গাছে নিজের 
- স্বভাব ভুলি যায়, ফুল গাড়িতে গিয়া পাতা গড়ে । "ফুলের জায়গায় থাকে 

ৰ রর বলিয়! পাতাগুল! ফুল নয়। রি. 

কুমড়া পাতায় শক্ত শত লোম আছে । লাউ ও রা শাকে কত 

_ প্রভেদ! লাউ-শাকেও লোম আছে, লোমগুলা তুলার মত কোমল। 
এ প্রকার পার্থক্যের উদ্দেস্ত কি? গরু বাছুর হইতে আত্মরক্ষা ? তাহা ্ 
. হইলে লাউ-শাক লোম সবেও শন্তরহীন, কুমড়া-শাক তদপেক্ষা কিছু ভাল 1. 
ক গরুবাছুর হইতে আব্রঙ্গা ন়। কত পোকা পিপড়া শক আছে। হ। 



কুস্মাগ ৮৩ 
লোমের মাঝ দিয়া এই সব শক্রর যাতায়াত সোজা হয় না। কুমড়ার 
জ্ঞাতিবর্গ তিক্ত রস দ্বারা আত্মরক্ষা করে। 

 শৈশবাস্থায় কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে। শাবক অবস্থায় মৃত্যু 

অধিক। শিশু বহু, যুবক অন্ন। তাই, কুমড়ার বীজ এত অধিক। দশটা 
মরিলেও আর দশটা বাচিবে। এই আশা । 

ফলের ভিতরে বীজগুল! থাকে । কুমড়া পাকিয়া মাটিতে গড়ে। 

সেখানে ফলের খৌঁলাটা! পচির বায়, বীজগুল। মাটি দেখিতে পায়। কিন্ত 
বীজগুল।৷ একই জায়গায় পুক্রীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে লাভ কি? 
আমর! নাকি ঘর বড় ভালবাসি ; যেখানে জন্মি পুরুষান্ুক্রমে সেই খানে 
ঘরকন্না করি, পরিজন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে চাই না 
ফলে এই হয় যে, এক হাত তৃপৃষ্ঠের নিমিত্ত মামলা! মোকদ্দমা মারা-মারি 
কাট।-কাটি করিয়া মরি। কুম্ড়ার চারাগুলারও সেই দশ! হয়। যোট 
তেজী অপর সকলকে হারাইয়া! সেটি নিজে বড় হইতে থাকে শেষে নিজের 

তেজী সন্তান রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করে। তবে ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রণয় 
নাই। কাহারই ৷ আছে? মুখে বলি মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই। 1 

কাজে? মানুষের তুল্য হিংস্র শক্র মান্থুষের আর নাই ! 

কুমড়া কিন্ত দূরদর্শী । নিজের বীজের সন্ধে, ফলের শীসে গুড় মিশা- 

ইয়া রাখে । তাহার লৌভে মানুষ বানর ও নানা পাখী পাঁকা কুমড়া খাইতে 

আসে! বীজ খায় না, এখানে ওখানে নিকটে দুরে ছড়ায়, শীস খাইয়া! . 
কুমড়ার ছেলে পিলে দুরে দুরে রাখিয়া যায়। বীজ খাইবার জো নাই, 
তাহাতে বিষ আছে। কৃষি-গুণে বিষ ক্বমিয়া গিয়াছে”_ব্ন্য দশায় অধিক 

ছিল। ইহার সাক্ষী কুমড়ার জ্ঞাতি মাঁখাল ফল। কুমড়া অপেক্ষা শিমুল টু 

আরও দূরদর্শী । ফল পাকিলে ফাটিয়! গাছেই থাকে, আর বীজ-গুলা লোম 

ছে রূপ পাখা হারা বাতাসে উড়িয়া দেশ-দেশস্তরে নে ছড়াইর। প পড়ে।, ফলে, 
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৮০০০ ২৪. 

সিলিকা ছি লা সপাশস্টিলাসিিস্সিপি্প্প পরস্লিস্দিগীসি. পিপি পো সলসছি লিপ? শাসিপান্ছি লী পাপ, পাসি লি তে 

ভাইতে ভাইতে ঝগড়া করিতে হ্য় না | বাহারের সন্তান নান স্থানে 

ছড়াইয়! পড়ে, তাহাদের সবংশে ধবংস হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু 
তৎসঙ্গে আত্মরক্ষার উপযুক্ত গুণ থাকা চাই। দুর্বল জীবের একত্র বাস করাই 
শ্রেয়; ; সবলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। বাড়ীর কুমড়া এখন দুর্বল ; 

আমরা রক্ষা! না করিলে বীচে না। 



ধুলা 
ধাহারা শহরে বাস করেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ধুলার জন্য অস্থির 

হইতে হর়। পবন ধুলির সহার; পবনবাহনে পথ-ঘাট-বাট হইতে ধুলি 
আসিয়া নিজ্জন-সজন নির্বাত-সবাত সকল স্থানে, গৃহের ভিতরে, কোণে 

সর্বত্র বিচরণ করে। যেখানেই পবনের সঞ্চার, সেখানেই ধুলার সচারও 

অব্যাহত। কেবল উর্ধদিকে নয়; কারণ বায়ু অপেক্ষা ধুলি বহুগুণ 
ভারী। বন্যার জলে যেমন কাদা-বালি ভাসিয়া আসে, তেমনই বাষুতে 
ধুলা ভাপিয়া বেড়ায় । বন্যার জলের শ্রোত বন্ধ হইলে কাদা-বালি নীচে 

থিতাইয়! পড়ে, নির্ববাত রুদ্ধ স্থলে ধুলাও তেমনই নীচে থিতাইয়া পড়ে । 
স্থল ধূলা পড়ে, সুক্ষ ধুল1 একমাঁস ছুই মাসেও থিতাইয়া পড়ে না। ধুলা 

এত স্থম্ম হইতে পারে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্থল ও স্ক্ম কথার 
কথা মাত্র। সক্ষম অপেক্ষা সুক্ম আছে, তাহা অপেক্ষা আছে। তাহ 

অপেক্ষাও আছে । অনুতে পনুছিলে স্থস্মত্থের শেষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্েই 

এত ক্স ধুলা আছে বে, কল্পনাও চমকিত হর়। ঘষা পরীসা কেহ বসিয়া 
বসিয়৷ ঘষিয়া! ঘষিয়৷ ঘষা করে নাই । একহাত, ছুই হাত, দশ হাত, শত হাত 

ঘুরিতে ঘূরিতে ঘষা হইয়! গিয়াছে। প্রত্যেকের হাতের স্পর্শে পয়সার ধূলা 

বা চূর্ণ উঠিয়া! গিয়াছে। সে চূর্ণ দেখিবার নহে, মাপিবার নহে । কলিকাতার 
শহরের ধুলায় কি যে নাই, তাহ! বল! যায় না। কেবল পথের পাথর ক্ষয় 
পায় তাহা নহে; ট্রীমগাড়ীর লোহার রেল, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চাকার 
বেড়, পায়ের জুতার চামড়া, লোহার কীটা, কাষ্ঠ, কাপড়, সোনা, রূপা, 

টিন, কাগজ, কাচ, মাটি প্রত্ৃতি যাহা কিছু লোকে নাড়িতেছে, তাহারই 



ও | | ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 

অংশ বাযুতে মিশিয়। যাইতেছে। ধলা যদি না থাকিত, ধরদুনার, | 

উর বাসন-কোসন, বইপত্র পরিষ্কার রাখিতে চিন্তা করিতে হইত 

না। শহর বলিয়া নহে, দুরবর্তী গ্রামেও ধুলা । অন্ধকার ঘরে রোদ ঢুকিলে্ট 
বুঝি কোটি কোটি ধুলা সঞ্চালিত হইতেছে । | 

ধুলা লইয়া অন্ুবীক্ষণে দেখিলে নানাবিধ ভ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

সেগুলিকে ছুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলির সহিত কোন 

জীবের সম্পর্ক ছিল না, অপর কতকগুলির সহিত ছিল এবং আছে। প্রথম 

গুলিকে আজৈব, দ্বিতীয় গুলিকে জৈব বলা যায়। 

আজৈব ধূলির মধ্যে মাটি ও বালি। কলিকাতা৷ শহরের কাল পাথরিয়! 
ধূলা, বর্ধমানের লাল ইটের ধুলা, যেমনই হউক ধুলা । বালি কিছু বড়। 
ধুলা কিছু ছোট ; কিন্তু সরু বালিও ধুলা । 

জৈব ধুলার মধ্যে পুষ্পের পরাগ, ছত্রাক বর্গের উত্ভিদের রেণু, বাকটিরিয়া 

বাঁসিলি নামক অণুজীব, কৃমিকীটের ভিম্ব, সুত্র, কার্পাস প্রভৃতির ছিন্ন আঁশ ) 
এইরূপ অনেক পদার্থ ধূলার আকারে বাধুতে ভাসিয়! বেড়াইতেছে। 

কাল বৈশাখীর+ প্রবল ঝটিকার সময় মনে হয় দেশের ধুল! আর রহিল 

না। রাজপুতানা ও পঞ্জাবে সে সময় ধুলার ছোট খাট ঝড় বহিতে থাকে । 
ধুল! বত সরু, ভর্তুই অপহা হয়। বর্ষা কালে এবং বর্ধার অবসানে কিছুদিন 
বায়ু নির্মল থাকে, তাই শরতের নীল আকাশ, প্রথর রৌদ্র, দীগ্ততারা৷ অন্ত 
সময়ে প্রাপ্য । নির্ধাত দিনে ধুলার জাল! তত ভোগ করিতে হয় না। 

কিন্ত মধ্য-এসিয়াতে নির্ববঁত দিনেও নিস্তার নাই । সেখানে দিবা ছিগ্রহরে 
দীপের আলো! ব্যতীত বই পড়া নাকি অসন্ভবঃ হর টনি 

| সমুদ্রের নিকটেও ধুলার জালায় বাতিতাস্ত রঃ হয়। সেখানকার ্. 
্ বালি বটে; কিনব ধলা ও বালির গ্রতেদ অন্ন ] তি নদীর বানি 

সি পস্মিরে সি সউিপসমিরী সন সিসি, লাস পিসি সি লী 



সমুদ্রের তটের বালি বাতাসে বহিয়া আনিয়। মেদিনীপুর ও ওড়ার স্থানে 

স্থানে পাহাড় করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুতানার মরুস্থলীর বানুকা* হানে? | 

স্থানে পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। পুরীর সমুত্র-তটস্থিত এক 

একট! মঠ বালির প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়াছে । ছুই এক বৎসর বালিকে 

রাজত্ব করিতে দিলে মঠগুলি অনৃশ্ত হইয়া! পড়িত। | | 
_ পথ্-ঘাট-মাঠ, গ্রাম-নগর, পাহাড়-পর্বত, অবিরত ক্ষয় পাইতেছে) 

উপরে ধুলির স্তর জন্মিতেছে। কিন্তু ইহাই ধুলির একমাত্র কারণ নহে। 

আগ্নের় গিরির উতক্ষেপের সময় ভূ-নিয়স্থ পদার্থ ধুলির আকারে উদ্গীর্ণ 

হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই উৎক্ষিপ্ত ধুলির পরিমাণেয় আভাস পাওয়া 

যাইবে। গত ১৮৮৩ গ্রীষ্টা্ধের আগষ্ট মাসে সাগডাদীপন্থ ক্রাকীতৌয়া 
আগ্নেয়গিরির এক ভরঙ্কর উৎক্ষেপ হয়। তাহাতে সেই দ্বীপের ছুই- 

তৃতীয়াংশ উৎসন্ন হইয়াছিল। তাহার মৃত্তিকা ও উৎক্ষিপ্ত পাশ দ্বারা 

চারি পাশের সমুদ্র এতদূর আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, সেখানে জাহীজ গমনা- 

গমন অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রাকাতোয়ার এক অংশ ছিন্ন হইয়! 

ধূলির আকারে বাঁয়ুতে ভাসিয়া পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিল। 

লোহিত সান্ধ্য-আকাশ সে বংসর ও পর ব্খসর শরৎ ও শিশিরকালে শুধু 

এদেশের নয়, বছদুরস্থ ইয়ুরোপের ও আমেরিকার ফ্াকের নানাবিধ | 
, জন্ননার কারণ হইয়াছিল। | 

_.. সমুদ্রের নিকটে দীড়াইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে মুখে লবণাম্বাদ পাওয়া 
যায । তরঙ্গের উৎক্ষেপে জলকণা ভাঙিয়া যাঁয় ) বাম্পাকারে জল আবহের 

| সহিত মিশিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জলের লবণ সুম্মা কণার আকারে কাবহের এ 

ঘুলির পরিমাণ বুদ্ধি করে । এইরূপ সমুদ্রজল, নদদদীজল, আর্দরভূমি শুখাইবার | 

মম বাসের সঙ্গে সঙ্গ ধুলিও বায়ুতে আসিয়া! মেশে। | 

আজিব ঘি এই তিন গা্ধি উৎপতি ব্যতীত দিব্য উৎ্তি আছে রঃ 

৯স্মসসিসি 



৮৮ ক্ষুদ্র ও ব্হ 

॥ অন্ধকার রাত্রে কে না উক্কাপাত দেখিয়াছেন ? এক এক সময় য় শিলরষ্টর 

| মত ঝাকে ঝাঁকে উন্ক! পড়িতে থাকে। পণ্ডিতের অন্মান করেন, এক 

অহোরাত্রের মধ্যে নানাধিক ছুইকোটি উন্ক! দিব্য প্রদেশ হইতে পৃথিবীতে 
পতিত হইতেছে । অধিকাংশই ক্ষুদ্র মটর কলায়ের মত। ভীষণ বেগে 

পৃথিবীর দিকে, আদিতে আসিতে তৎসমুদয় আবহের ঘর্ষণে উত্তপ্ত ও দীপ্ত 

হইয়। উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বান্প সুক্ম ধুলির আকারে আবহের সহিত 

_মিশিতে থাকে। সাইবিরিয়ার স্তায় তুষারাচ্ছন্ প্রদেশে দিব্য ধুলি পড়িয়া 

মাট হয়, তাহাতে ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মে। শিলাবৃষ্টির শিলা গলিয়া | 

গেলে ও সে জল শুথাইলে বৎসামান্য ধূলি থাকে । তাহা দিব্য ধূলি। 
কলিকাতার মত শহরে, যেখানে সহ্র চুল্লী হইতে দিবারাত্র ধূম নির্গত 

হইতেছে, না জানি কত ধুলি বায়ুতে গিক্লা মিশিতেছে ! কাঠ-কয়লা-তেল- 

বাতি পুড়িবার সময় কত ধূলির স্থষ্টি হইতেছে। ধুত্রপারীর প্রতিধুমোদ্গারে 

কোটি কোটি ধুলিকণ! বায়ুর উপাদান বৃদ্ধি করিতে থাকে 1” 

জৈব ধুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে গেলেও একখানি বই লিখিতে 

হয়। ধানের মাঠে কত অসংখ্য . পরাগ মাঠে মাঠে বাুতে ভাসিয়া 

বেড়াইতেছে, তাহার ইরত্ত। করা যায় না। এক এক সময় এক একটা জঙ্গলে 

ছুকিলে পরাগ ম্ীখিয়। বাহিরে আসিতে হয়। কলা যেখানে ছত্রাক দেখি 

নাই, আজি সেই পচা খড়ের চালে, গোবরের গাদায় ছোট বড় কত ছাতু 

উদ্গত হইয়াছে । মধু সাবধানে রাখিলেও পরে অন্ন হইয়া উঠে? কলসী 

পোড়াইয়া কত যত্ধে খেভুররস ধরা হয়, ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার 

তায় যাদকতা-শক্তি আসিয়! জুটে ; দুগ্ধ, অগন-বযগ্রন কিছুই রাখিবার 

জো নাই, কোথ! হইতে কি ধূলা আপিয়! ততসমুদয় বিকৃত করিয়! দেয়। 

বয্মা-রোগীর গর! তমিতে শুধাইয়া গিয়াছে; ধূলির আকারে বায়ুতে ভাসিতে 

[নিতে অন্যান্য লোকের ত্রাস জন্মাইতে থাকে। এমন কি, বোঘাই- রি 
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প্লেগের আদি বীজের নাকি ধুলির সহিত সন্ভাব। এইরূপ কত অগুজীব 
যে ধূলির আকারে ভাসিতেছে, তাহা ভাঁবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। | 

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বরাহাচার্ধ্য জালান্তর (জানালা) পথে অন্ধ- 
কার গৃহের বামুর ধুলিকণা দেখিবার কথা৷ লিখিয়া গিয়াছেন । সেই ধুলির 

নাম রজঃ রাখিয়াছিলেন। তত প্রাচীন কালেও আবহের রজোবৃদ্ধি ভয়ের 
কারণ হইয়াছিল। হৃর্য্যোদয় ও ্ুর্যযান্তের সময়ে আকাশ লোহিত বর্ণ 
হইলে প্রাচীনের! তাহাকে দিগ দাহ বলিতেন। “সন্ধ্যারজঃ বন্ধুকপুষ্পতুল্য 
অতি রক্তবর্ণ কিংবা অঞ্জনতুল্য অতি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া! উদয়াস্তকালে কু্যকে 
আচ্ছাদন করিলে প্রজা! পীড়িত হয় ১ কিন্তু শুরুবর্ণ রজঃ লোকের বৃদ্ধি ও 

শীস্তি করে।” “থে দ্রিগ্রাহের সময় আকাশ নির্মল ও নক্ষত্র সমুদ্রয় বিমল 

দেখায়, দক্ষিণ বাঁযু বহিতে থাকে, এবং যে দিগ দাহের বর্ণ স্থবর্ণের তুল্য ও 
স্বচ্ছ, তাহাতে লৌকের হিত হর |” উত্যাদি। | 

যদি বায়ু ধুলিশূন্য হইত, তাহা হইলে আকাশ কৃষ্ণবণ দেখাইত, গৃহের 

এক পার্থ গাঢ় অন্ধকার, অন্য পার্খে প্রথর দীপ্তি হইত । পরিষার আকাশের 

নীলবর্ণের কারণ বায়ুর ধুলি বলির! বোঁধ হয়। অক্সিজেন গেস সু্য্য কিরণ 

শোষণ করিতে পারে, বাধুতে অক্সিজেন আছে । তাই বোধহয় আকাশের 

নীলবর্ণের কারণের মধ্যে অক্সিজেনের বর্ণ আছে। কান্ত ও কৃর্ধ্োদয়ের | 
সময়ে আকাশ রক্তবর্ণ দেখাইবার কারণও বায়ুর ধুলি। এই হেতু ক্রাকা- 

_তোয়ার উতক্ষেপের পর কয়েক মাস পর্যন্ত হুর্য্োদয়ান্ত-সময়ে দিগর্ধাহ 

হইত । অন্ধকারগৃহে সুধ্যরশ্মি বা তড়িতের আলোকের তীক্ষ কিরণ প্রবেশ 

'করিলে বায়ুর রজঃ-সমূহ আলোকিত হয়। তেমনই আবহের উপরিকাগর 
খুিকণার উপর কৃুর্ধ্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে উধার আলোর উৎপত্তি। 

 প্র্ুকিন সাহেব দেখাইয়াছেন যে কুয়াশার সময় এক এক লিবশীর 

টি পায়। ০০০ জলীয় বা টানিয়া 
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 টিপি সরি টি ০১৭৩, শী তে শাসিত ওসি টি সস শালার পাস সি সখি শিস সপ্মপএজ সপরিলা আস উ বি লিউ পাটি সি এক্মিলাসিকিিবলস - 

_ জলকণায় পরিণত করিবার পক্ষে এই ধুলিকণীর প্রয়োজন । ধুলিশুন্য বাঁযু 

আর্দ্র করিলেও তাহাতে মেঘ বাঁ কুয়াশার উৎপত্তি হয় না, কিন্তু সেই বায়ুতে 

 ধূ্ নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি হয়। তড়িৎ-প্রভাবে মেঘের সৃষ্টি 
হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কলিকাতার মত শহরের কুয়াশার 

দীর্ঘ স্থিতি দেখিলে ধুলিকণাঁর কার্ধ্য বেশ বুঝিতে পারা! যাঁয়। | 
প্লটুকিন সাহেবেই প্রথমে নৈসর্গিক ব্যাপারে থুলির প্রয়োজন বুঝাইয়া 

দিয়াছেন। তিনি বায়ুর ধূলি গণিবার যন্ত্রও উদ্ভাবন করিয়াছেন | সাহার 

. গ্রণন' হইতে জানা যায়, নগরের এক ঘন ইঞ্চি বাযুতে কোটি কোট ধূলিকণা 
বিষ্যমান, গ্রামের অপেক্ষাকৃত পবিত্র বায়ুতেও সহজ সহস্র বা শত শত ধৃলি- 

কণা থাকে । উচ্চ পর্বতের উপরিভাগে ধূলির সংখ্যা নিতান্ত কম। এই 
নিমিত্ত ফুসফুসের রোগে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসার নিমিত্ত পাহাড়ের উপরে 

চিকিৎদালয় নির্মাণ করা হইতেছে। | 
আবহের রজঃ দৃরবর্তী বৃক্ষাদি দেখিবার অন্তরায় । এক এক সময়ে 

আবহ এমন নির্মল হয় যে এক মাইল দেড় মাইল দূরস্থ বৃক্ষাদি স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অন্য সময়ে সেই সকল বৃক্ষ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে । 

ধাহারা দৃরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তীহারা৷ আবহের বিড়ম্বনা বেশ 
উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাই পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদের নিম্ববাযুর রজঃ 
ত্যাগ করিবার অভিগ্রীয়ে উচ্চ পর্বতে মান-মন্দির করিতেছেন। রি 

(বাগ 



খগুগিরি 

চি 

“এই কি সেই খণ্ডগিরি? এইখানেই কি অহ্ৎগণ সংসারে বীতরাগ 

হইয়! নির্বাণের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন? এইখানেই কি রাজেন্দ্রগণ 

বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণের ধ্যান, ধারণা ও সমাধির নিমিত্ত গিরিদেহ খোঁদিত 

করাইম্মাছিলেন ?” | 
পশ্চিমগগনে নানা রঙ্গ ছড়াইয়া ভান্গু ক্রমশঃ নিয়গামী হইতেছেন । 

অপক্ষ ধান্যের শ্তামল আবরণে বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা স্বীর কলেবর মণ্ডিত করিয়া- 

ছেন। পূর্বদিকে দেবাদিদেব তুবনেশ্বরের তুঙ্গ মন্দিরচুড়া নয়নে অস্পষ্ট 

প্রতিভাত হইতেছে । সন্ধ্যা-সমাগমে সমুদ্র-সমীর ক্লান্ত শরীর নিগ্ধ করি- 

তেছে। লোকালয়ের কোলাহল নাই, সংসারের আকুলতা৷ নাই, চারিদিক্ 

নিস্তবূ | 

শরতকাল। একদিন অপরাহ্রে আমরা ওড়িম্তার থণ্ডাগিরি দেখিতে 

আসিয়াছিলাম। তথায় পাষাণময় গুল্ফা! ( খোদিত গৃহ ) দেখিয়া আসিয়া 

উদয়গিরির উপরে ক্লাস্তদেহে উপবিষ্ট । সন্মুখে ও নীচে “রাজারাণী গুম্কা” 

নামক গিরিদেহ-খোদিত পাঁষাণময় দ্বিতল গৃহশ্রেণী । 

হয়-ত বাহাপ্রকৃতি আমাদের চিন্তাশ্রোত নৃতন মার্গে চালিত করে, হয়- 

ত আমাদের মনই প্রকৃতিকে ইচ্ছানুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আপনার 

সহচরী করিয়! লয়। কোথায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ, আর কোথায় আমরা ! 

প্রায় ছুই সহমত বর্ষ পূর্বের বৌদ্ধকীন্তি প্রথিত হইয়াছিল; সামীপ্যগ্তণে আজ 
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আমরা সেই কালের অন্তভূক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমন নীরবে শ্স 
পুরাতন কালের শোতে ভাসিয়৷ যাইতেছিলাম, যেন সে কাল এখনও আছে, 

_ যেন সেই সকল গিরিগুহা এখনও ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ, যেন আমরা তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

খণ্ডগিরির সম্মুখে পূর্বদিকে কয়েকটা আমর বৃক্ষ । এখানে সেখানে 

কয়েকটা বট ও অশ্ব । কিঞ্চিৎ দূরে কুচিলা ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ । একটা 

অশ্বখবৃক্ষে বানরের আকম্মিক চীৎকারে আমাদের চিন্তাজোত প্রতিহত হইল । 
আমার বন্ধু বলিলেন, “চলুন, তৃতীয়ার টাদ ডোব ডোব হইতেছে । এখানে 

হিংস্র জন্তুর অসন্তাব নাই |” বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যতিগণের পুরাতন 

আবাস এখন হিংস্র জন্তর আবাস হইয়াছে । পাষাণময় বলিয়াই এখনও 

টিকিয়৷ আছে, গিরিশেখর বলিয়াই এখনও স্তপে পরিণত হয় নাই,। 

কিন্তু পাধাণও কালের হাত এড়াইতে পারে নাই । স্থানে স্থানে গুন্ফা 

ভগ্ন হইক়্াছে, স্থানে স্থানে শিলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
বন্য বৃক্ষে গৃহ ও প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়াছে । ছুই এক উচ্চ স্থান ব্যতীত 
সমুদয় গিরিদেহ তৃণগুলবৃক্ষে আবৃত হইয়াছে । 

গিরিদেহে সোপান নাই । কেহ কেহ প্রাচীন আর্্যগাথ শুনিতে সে 

সকল স্থানে বিচরণ করে বলিয়া” লতাপাতার ভিতর দিয়! একটা অস্পষ্ট পথ 

পড়িয়াছে। ূ 

অন্ধকার রাত্রি সমাগত দেখিয়া আমর! আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে 

পারিলাম না। লতাপাতার ভিতর দিয় গাছের ডালপালা! বাকাইক্া আমরা | 
'উদয়গিরির শেখর হইতে নিঃশবে অবতরণ করিতে লীগিলাম । 

আম র বন্ধুর সহ্ধর্শিণী আমাদের সঙ্গিনী হইবার অভিলাষে পাহাড়ের | 

কিয় উঠিয়াছিলেন। লতাপাতায় পথ আচ্ছন, স্থানে স্থানে রিশ্লিষট শিলা রঃ 
পতনোন্ুখ দেখিয়া তিনি কিয়ন্দূর উঠিয়াই প্রত্যাবর্ডন করিয়াছিলেন ৮. 



লপি্ছিধ্রলি্ি তিতাস পা রাস্সি ল, পিসি আসত সি পাপী সিশাপিসি পি পিল ৮. পাস 

উদয়গিরির পাদদেশে এক বৈষণবের কুটার আছে। তাহার কুটারে বু | 
গেহিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

_.. গৃহের এক পার্থে এক ক্ষীণ প্রদীপ মিট-মিটু করিতেছিল। দেশ- 
দেশাস্তরের নানা ভক্ত ও যোগি-সন্ন্যাসীর কাষ্ট-পাদুকা-শ্রেণীর সম্মুখে 
দবীড়াইয়! বৈষ্ণব-ঠাকুর ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন। কাষ্ঠময় পাছুকার 

বিচিত্র রচনা ও তছুপরি 'চন্দনলেপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তৎসমুদয়ের অধি- 

কারী নানাদেশীর সন্নযানী ছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি বৈষ্বঠাকুরের অচল 
ভক্তি। বৈষ্বঠাকুর শুভ্র শ্মশ্তে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে পাছুকা- 

কাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অদূরে সমন্ত্রমে অবনতমস্তকে বন্ধু-গেহিনী 

শ্তনিতেছিলেন। | 
আরতির সময় অতীত প্রায় দেখিয়া বৈষ্বঠাকুর :আমাদিগকে পরদিন 

আসিতে বলিলেন। আমরাও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এতক্ষণ 
আমাদের মধ্যে কোন কথ! হয় নাই । কি যেন গান্তীর্যে, কি যেন পূর্ব 

গৌরবস্থৃতিতে, কি যেন আশাভঙ্গে, কি যেন শোকে, আমাদিগের চিত্ত পুর্ণ 
হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে বন্ধু বলিলেন, “বিশ্বাস হয় কি আমাদেরই পূর্বব- 
পুরুষ সকল গিরিগুহায় কালাতিপাত করিতেন? তাহারা যদি মন্ত্যলোক 

ত্যাগ করিলেন, তাহাদের আশ্রম বিলুপ্ত করিয়া! গেলেন না কেন ?” 
| | ১ 
ছয় বখসর পরে আবার খণ্ডগিরি দেখিবার নিমিত্ত উৎন্থুক হইলাম । কট- 

কেন ঠিক দক্ষিণে পুরী। পুরী যাইবার এক সুন্দর পাকা পথ আছে. 
সেই পথ দিয় ৮ ক্রোশ গেলে পশ্চিম দিকে বাকিতে হয়। সেখান হইতে 

প্রান ২০ ক্রোশ দুরে মহাদেব ভূবনেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্র-। তথা হইতে পশ্চিমা- 
 তিমুখে আরও ২৮ ক্রোশ গেলে খওগিরি। অতএব এ পথে গেলে খু- 
গোর ১৩ জোশ দুর পড়ে। 



8৯৪. ক্র ও ব্হৎ 

এবার খওগিরিই দেখিবার সবক ছিল। এই হেত তু বাকা পথে না নি | 
মৌজা চাদগা-পথে যাইবার আয়োজন করা গেল। এ পথ দিয়! খুরদ! 
যাইতে হয়। এজন্য উহার নাম খুরদা-রাস্তা হইয়াছে । এই পথে কটক 
হইতে খগ্ডগিরি ৮৯ ক্রোশ দূরবর্তী । | 

এবার এক প্রত্তত্ব ও ভূ-তন্ব-জিজ্ঞান্থ বন্ধু সপরিবারে যাইতে ছিলেন । 

আহারাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দশটার সময় গো-যানে চড়িয়া খণ্ডগিরি 

যাত্রা করিলাম। গ্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, পথের ছুই পার্থ অরণ্য । 

. ঘোর অন্ধকার রাত্রে এরূপ পথ আরও অতিক্রম করিয়াছি শুনিয়। ভয়ে 

শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। | 
... শ্লীতকালের সুর্য, দেখিতে দেখিতে আকাশে উঠিয়া বসিলেন-। 

লীপ্ব ৮ট| বাজিল। আমরা! খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থিত শীর্ণ পথ 

অতিক্রম করিয়! উদয়গিরির পাদদেশ-স্থিত বৈষ্ণবঠাকুরের গৃহের সম্মুখে 

উপস্থিত হইলাম। | 
বাস্তবিক, খগ্ুগিরি ও উদয়গিরি, একই গিরি; মধ্যস্থিত পথ দ্বারা 

একটি হইতে অন্যটি থগ্ডিত দেখায় । বোধ হয় এই হেতুই একটার বিশেষ 
নাম খগডগিরি হইয়াছে। উতয়ই বালুকাপ্রস্তরে নির্টিত, উভয়ই প্রায় 

এক দিকে বিস্তৃত, উভয়ই প্রীয় সনান উচ্চ। উদয়গিরি প্রায় ৮** হাত 

দীর্ঘ, খগ্ডগিরিও প্রায় সেইরূপ। টি ব উভয়ে প্রায় ৮* হাত 
উচ্চ হইবে। ৫ 

বানুকাপ্রস্তর বলিয়া গুক্ফী-খননের সুবিধা হইয়াছে। কন বানুকা- ্ 

প্রস্তর বলিয়াই খন্ফার কারুকার্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্বতগাত্র কাটিয়া যে 

গৃহ নির্মিত হয়, তাহাকে এদেশে, গুক্ষা' বলে। এরূপ ম্ফী পশ্চিম- 

দিকের থগ্গিরি এবং ূর্বদিকের উদ়গযি, উভয়েই বর্তমান। উদর 
গ্সিরিতে যত খগ্ুগিরিতে তত নাই। | 



খগগিরি ৯৫ 
রি র বান না রত্না হালাল বহার ৯লাসিলী ছি 61 তাত ০ পালি এ ৯ 

আর কাল-বিলঙ্ব না! করিয় আমরা প্রথমে উদয়গিরি দেখিতে উঠিলাম 1. 

একটার পর একটা, সনুদয় গুস্কা! দেখিতে লাগিলাম। উদয়গিরির পূর্ববাংশে 

“রাণী নঅর” বা! রাজারাণী নামক পুর্বোক্ত দ্বিতল গুস্ফা। “নঅর+ 

শব্ধ ন-গ-র শব্দের অপত্রতশ। এই নাম হইতেই উহার অপরাপর নাম 
“রাণীগুত্ফা”, “রাণী অন্তঃপুর” ইত্যাদির উৎপতি। 

উহ্থার তিন দিকে দ্বিতল-গৃহশ্রেনী। কেবুল দক্ষিণ-দিক্ উন্ুক্ত। সে 

দিকেও গৃহ থাকিলে গুক্ফাটি, আজি-কালিকার চকমিলান বাড়ীর মতন দেখা- 

ইত। মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ প্রায় ৩০ হাতি লম্বা এবং ১৬ হাত চওড়া । দক্ষিণ- 

দিকে পূর্বের কি ছিল, কে জানে । এক্ষণে তাহা বিচ্ছিন্ন পাথরে এবং রা 
গুল্সাদিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। 

গৃহগুলি হঠাৎ দেখিলে দ্বিতল বোধ হয় । কিন্তু নীচের তলার ঠিক উপরে 
উপর-তল! নহে । পাহাড়ের গ! যেমন ঢাঁদু ছিল, নীচের তলা'র রাত 
উপর তলার গৃহগুলি তেমন খোঁদিত হইয়াছে । 

প্রাঙ্গণের তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের সম্মুখে জ্তস্তে বারা । 

স্বারের ছুই পার্খে বম্মাবৃত ছুই প্রহরী পাষাণদেহ বহির্গত করিয়া আছে । 
এই ঝারাগডার কোথাও বিকটব্দন স্থুলদেহ বামনমুত্তি, কোথাও কিস্তৃত- 
কিমাকার হ্বঘৃত্তি, কোথাও বা বহ্কিমবপু, স্থকুমীরীর দেহ-যষ্টি । ইহাদের 

মন্তকে উপরিস্থিত গুরুভার অর্পিত হুইয়াছে। 

নীচের বারাণ। প্রায় ৪০ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড়া, এবং ৪8॥০ হাতি উচ্চ। 

উপর-তলার এক একটা! ঘর প্রায় ১০ হাত লম্বা, ৫ হাতি চওড়া, এবং ২০ 

হাঁত উচ্চ। রাণী-গুম্কাই সকলের মধ্যে বৃহৎ। ঘ্বারের উপরে যে সকল 
নরনারীমৃস্ি আছে, তাহাদের পরিধেয় ও উত্তরীয়, আতরণ, বা-যন | 

ইত্যাদি আজিও প্রায় অবিকৃত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ১ 
পাহাড়ের আরও উচ্চে গিণেশ-গুল্কা” 7 গণেশ-গুন্কাও বিস্তৃত ) 



৯৬ ক্ষুদ্র ও বৃহ 
পাম সিবপাস্মিস সিল সি পারার টো লাস পর্িীসমিস্ছি দি, লাশ সিন লী পি পাপী সিসি লস তাপস পিসি লি ৮ ৯০৮ পিসি. ত ১৪ সপ সি 

কিন্তু উহ! দ্বিতল নহে। । উহাতে ছুই খানি মাত্র ঘর, ঘরের | সম্মুখে বারা । 

_ গুক্ফার ছুই পার্থ পাষাণময় ছুই হস্তিমুণ্তি রহিয়াছে । গজকে গজানন 
ভাবিয়াই, বোধ হয় উহার নাঁম গণেশ-গুক্ফা হইয়াছে । 

স্বগগপুরী গুক্ষা+ প্রকৃত দ্বিতল, অর্থাৎ ইহার নীচের তলার ঠিক বা 

উপরতলা। কিন্তু ইহাই উহ্থার ধ্বংসের কারণ হইয়াছে । “জয়! বিজয়া, 
'বৈকু্ঠ, “সর্প প্রভৃতি আর) অনেক গুন্ফা দেখি । ব্্যান্-গুক্ফা আকারে 
ব্যান্রমুখের তুল্য, গোল বৃহৎ লোল চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। 

 নাসারদ্ধ,ও আকারসদৃশ বৃহৎ । মুখবিবরে গুল্ফা খোদিত হইয়াছে । হঠাৎ 
_ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপ্র বিশাল দংস্ট্রী বিকসিত করিয়। 
, মুখব্যাদান করিয়া আছে। এইরূপ, দদর্গগুক্ফায়' সর্পের ফণীর আকারে 

ক্ষুদ্র গৃহ খোদিত হইয়াছে । 
এইরূপ, প্রাণীর আকারে কয়েকটি গু্ফা খোদিত হইয়াছে । কোন- 

টার ঘর ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে তন্মধ্যে কিরূপে কেহ সোজা হইয়া বসিতে 

__ পারিত, তাহাই অসম্ভব মনে হয়। এক একট! ঘর বড়, কিন্তু দ্বার এত ক্ষুত্র 
যে, হস্তপদাদি কচ্ছপের স্তার আকুঞ্চিত না৷ করিলে তন্মধ্যে প্রবেশ ছৃফর। 

কোন কোনটার দ্বারের উপরিভাগে কত লতাপাত|, কত নরনারীর মুত্তি, 

কত যুদ্ধ-সজ্জা। এক্ষণে কোন মৃত্তি প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কোনটার 
হাত আছে ত পা নাই, পা আছে ত মাথা নাই। আবার, কোথাও 

ফলপুষ্প' এখনও যেন সচ্যোনির্শিত বলিয়া বোধ হয়। | 

_.. দেখিতে দেখিতে কুরধ্যদেব আকাশের উচ্চে উঠিয়াছেন। শীতকাল হুই- 
. জেও ও তাহার কিরণজাল ক্রমশঃ অসহ হইতে লাগিল। ভ্রুতপদে আমরা 
০. পাছান্ক হইতে নামিয়! তত্রত্য ডাক-বাঙ্গাবাঁয় আহার নিষিত আশ্রয় 
সপ 

 ঈক্ষাল গিরি আরোহণ করিলাম ॥ উহাতে উঠিযার নিত কিয-. 



ধা সিপি আসি পি লতি পো সিসি পা পাতিল বা বাসটিলানি ছি পেস্ট পাসিসখিিরা নিশা লোম সিল পু দিল 

দর র্্স্ত একট। সোপানশ্রেণী আছে। কিযদুর উঠলেই বামে ও 
দক্ষিণে ছুই দিকে ছুই পথ । দক্ষিণ দিকে “অনন্ত গুক্ফা”। উহাতে এক 
খানি লম্বা ঘর, ঘরের সম্মুখে বারাওা । গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের ভগ্নপ্রায় 
প্রতিসূত্তি। দ্বারের উপরে 'রাধীগুল্ফার স্ায় কতকগুলি স্থাপত্য- 
অপস্কার। ছুই পার্থ অনস্ত-ফণা-সর্পের অসংখ্য ফণা! বিস্তৃত রহিয়াছে ।' 
সোপানশ্রেণীর বাষ পথে গেলে কয়েকটা গুক্ষা দেখা যায়। এগুলি 
জৈন গুন্ফা। কোনটার মধ্যে ধ্যানী বৌদ্ধের কতকগুলি প্রতিমৃদ্তি, কোন. 
টায় বা জিনমৃত্তি। 

খওগিরির শিখরদেশে একটা আধুনিক জৈন মন্দির আছে। অঙ্কন 
সুন্দর স্থান আর নাই। উচ্চ বলিয়! শাদা পাথরে - এখনও মৃত্তিকা সঞ্চিত 
হয় নাই। দূর হইতে গিরিকন্দরের আচ্ছাদন-বৃক্ষাদদির ভিতর দিয়! জৈন 
মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় । 

সে মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে “দেবসভা” নামক এক বৌদ্ধ-চৈত্য । 

উহার পূর্ব্বদিকে “আকাশগঙ্গা” বা গগুপ্তুগন্গা” নামক একটা বাপী। প্রায় 
৪* হাত উচ্চে পাহাড় কাটিক্ল! বাপী নিশ্মিত হইয়াছিশ। পার্বত্য নিঝরের 
জলে উহ! বার মাস পূর্ণ থাকে । এক্ষণে উহার আদর নাই, জলও হরিদ্বর্ণ |. 
বোধ হয়, পূর্বের বাপীর জল গুল্কাবাসিগণের পানীয় হইত। 

| | 

তিন বৎসর পরে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আবাঁর খণ্ত-গিরি দেখিতে 
আসিলাম। খপ্ু-গিরি যতই দেখি, ততই যেন হি ০০ 
দেখিতে পাই । 

ভুবনেশ্বর হইতে আসিতে আসিতে খণড-গিরির শিখরস্থিত পূর্বোক্ত 
বেত জৈন মন্দির গাছপালার ভিতর দি অল্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। 

ূ ষ্ঠ বাসের পরাগরোনে রাহি বা রইল নিউ 



টি ওহ 

সম পল স পপ জীপ এ+ রা লাস্ছিলি কত 

. লতা রিকটগন্ধ বাপ ্প উানীরণ করিতেছিল । যত ত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, 

 বন্তবৃক্ষাচ্ছাদিত গিরি-দেহের উত্বুক্ত স্থান ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। 

ভারতের পূর্বব-পার্শস্থ পুর্বঘাট-গিরি নামক পর্বতশ্রেণী সকলেই অবগত . 

আছেন। সেই পূর্বঘাট-গিরি চিলিকা হ্রদেই শেষ হয় নাই। আরও 
 উত্বর দিকে ওড়িস্যার ভিতরে বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, এখানে 

স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শাখাগুলি উখিত 

হইয়াছে । এ সকল বিশ্লিষ্ট গিরির মধ্যে খণ্ডগিরি একটি । 

| উহাকে একটী গিরি বলা সঙ্গত হইল না। কেন না, বিশ্লিষ্ট বোধ 

_. হইলেও গিরিসমূহ পরষ্পর প্রায় সংলগ্র। পূর্বদিকে উদয়গিরি, তার পর 

_. খগ্ডগিরি, তার পর নীলগিরি, তার পর ধবলাগিরি বা ধৌলির পাহাড়। 

এই ধৌলির পাহাড় উদয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । উদয়গিরি ও 

_. খগ্ডগিরি, উভয়েরই সামান্য নাম খণ্ডগিরি । প্র ছুই-এর মধ্যে প্রভেদ করিতে 

হইলে পূর্ববদিকেরটিকে উদয়গিরি বল! হয়। নীলগিরিতে দর্শনযোগ্য বন্ত 

নাই ধৌলির পাহাড়ে সম্রাট অখোক-থোদিত অশোক-বার্া এখনও সভা 

_ জগৎকে লজ্জিত করিতেছে। ধন্য প্রিন্সেপ সাহেবের অধ্যবসায়, ধন্য 

কাহার গবেষণাবৃত্তি! তিনিই প্রথমে ধৌলির পাষাণ-দেহ হইতে প্রিয়দর্শী 

অশোকের অহিংসাধন্ম+ রোগ-ছুঃখের সময় ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া, 

ও গ্রজীবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্গুণের ইতিহাস উদ্ধার করেন। তদনস্তর 

_ বিগ্বাকেশরী প্রা্ততববিৎ রাজেন্দ্রলাল ওড়িস্যার প্রাচীন ইতিহাসে তাহার 
... অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন। / 

1. খণ্ডগিরির গুক্ফা! কে কৰে খোদিত করিয়াছিলেন? কোন্ কোন্ গুক্ফায় 

.,. বি'লেখা আছে? কালের কুটিলগতিতে লেখাগুলি প্রায় বিদুগত হইয়াছে। 

... ছুই এক স্থানে যাহা! পড়া যায়, তাহার মর্মোদঘাটন করিয়া প্রত্ুতববিদের! 

... অনুমান করেন যে, সমুদয় গুক্ফা এক সময়ে নির্শিত হয় নাই। কোন কোন 
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গু গর পূর্ দ্বিতীয় শতাবীতে খোদিত হইস়্াছিল। কলিজ্ের এক অধি- 
পতির নাম খারবেল ছিল। কোন কোন লেখায় এই নাম পাওয়া যায়। 

তিনিই অনেক গুল্ফা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রি 
ওড়িস্যায় যত ধর্মা-সম্পরদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ক্রমিক 

নিদর্শন গিরিগুন্ফায়, মন্দিরে, মঠে এখনও প্রতাক্ষ কর। যায়। সিদ্ধার্থ 

শাক্াসিংহের নির্বাণ-প্রাপ্তির পর প্রায় সহত্্ বর্ষ ব্যাপিয়া এখানে তাহার 

ধল্ম অগপ্রতিহত ছিল। সেই সময়ে প্র সকল ক্ষুদ্রবুহৎ গুস্ফা রচিত 

হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাকার গুল্ষাগুলি না কি সকলের প্রাচীন । 

সেইদিন চিন্তা করুন, যেদিন মগধের বৌন্ধরাজগণ দেশদেশাস্তরে 
ধ্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন ; যেদিন ধর্মের গৌরবে কত.কত লোক ভিক্ষু 
হইয়া লোকালয় পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করিয়া মঠের আশ্রর গ্রহণ 

করিতেন। নির্জন স্থান পাইলে কে ধর্মপাধনের নিমিস্ত কোলাহলময় 

নগরে বাস করিতে চায়? হযে গৃহের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হয়, সে নু 

ছাঁড়িয় কে না গিরিগুহায় থাকিতে চায়? | 

আবার ভানু পশ্চিমে ঢলিয়! পড়িলেন। আবার অতনম্ভুবনরাজিষ্ঠামিত 

উপত্যকা! অন্ধকারে আরও শ্যামিত হইয়া উঠিল। উচ্চ খওগিরির উজন- 
মন্দিরের চুড়া হইতে রবিকর ক্রমশঃ নামিয়।৷ পড়িতে লাগিল। নির্জন 

নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশীয় এক পাগলা৷ বৈষ্ণব কখন্ জৈন-মন্দিরে 
আশ্রয় লইয়াছিল। সায়াহ্ন দেখিয়া! তাহার স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে আরতি 
করিতে লাগিল। তাহার মৃদজজ কাসরের ঘোর রবে গিরিকন্দর প্রতিধবনিত 

হইতে লাগিল। সেই নির্জন নিস্তব্ধ স্থানে অস্তাচলগামী স্থর্যোর ক্ষীণ 

আলোকে, মূলের ঘোর নিনাদে, পাগলের বিকট হান্তে, বৃক্ষাদির ভিতর 

দিয়! সামুদ্র-সমীরের হু হু শবে, চিত্ত আকুল হইন্! উঠিল। 
 াচের০০০০-৫ লেস 



দধিবীজ 
পর ছুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দধি হয়, ইহাতে নূতনত্ব বা জ্ঞাতবা 

বিষয় কি আছে? কথাঁট! সহজ বটে, কেননা! অনেকেই দধি বসাইতে 
_ জানেন। কিন্ত ু্ধ কিরূপে কি নিগুড় কারণে দধিতে পরিণত হয়, তাহা! 

বুঝা! সহজ নহে। 

 ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈগ্যক গ্রন্থে পঞ্চবিধ দধি বর্ণিত হুইয়াছে। 

_ স্বথা, (১) যাহা কিঞ্িৎ ঘন কিন্তু ছুপ্ধবৎ ও অব্যক্ত-রদ অর্থাৎ দধিরূপে 

পরিণত হয় নাই, তাহা মন্দদধি। (২) যাহ! সম্যক ঘন, যাহার স্বাদ দধির 
_ ভুল্য, কিন্তু যাহাতে অল্রস অনুভূত হয় না, তাহা! স্বাদুদধি । (৩) যে দধি 

. ঘন এবং ঈষৎ কষায়-সংযুক্ত মধুর অন্লাস্থাদ, তাহা! স্থাঘয়নদধি। (৪) যে দি 

মধুর না হইয়া অল, তাহা! অন্নদধি। (৫) যে দধিঘ্বারা দস্তহূর্ষ, রোমহর্ষ ও. 

কগ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্্দধি । এই পঞ্চবিধ দধির কারণ কি? 
আমাদের খাগ্ভকে সামান্ততঃ পীচভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) পলীন, 

(২) পলনীন, (৩) স্নেহ, (৪) পার্থিব, (৫) জল । এই পাঁচটি দ্রব্য ছুগ্ধে 
যথোচিত পরিমাণে আছে । এই হেতু কেবল দুগ্ধ পান করিয়া! জীবন 

ধারণ করিতে পার! বায়। স্তন্যপায়ী শিশু কেবল দুগ্ধ পান করিয়৷ বদ্ধিত 
হইয়া থাকে। অণ্ডেও এই কয়েকটি ভ্রব্য যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে, 
এই হেতু অগ্তজ প্রাণিগণের শিশু অণ্ডের ভিতর পরিপুষ্ট হয়। বস্তুতঃ 

ছুগ্ধ ও অণ্ড, আমাদের উৎকষট খাগ্য। 
আমাদের দেশে ছুধ হইতে মাখন, ননী, ছেনা, দই, ঘোল, সর, ও ছি. 
করা হইয়া থাকে। কীচা ছ্ধধ মথিলে মাথন, দধি মথিলে ননী পৃথক্ হয়। 
আাখন্, নন ০০০০০ খিহ্র। খিমেহ অব্য কাচা যা 
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পাকা হউক, দুধের স্নেহ তুলিয়া! লইলে দুগ্ধ নিঃসার হয়। স-সার ও নিঃসার 

উভয়বিধ দুধ গরম করিয়া দধি কিংবা! অপর অয যোগ করিলে, দুধ ছি'ড়িয়! 
যায়, ছেন। পৃথক্ হয়। স-সার ছুধের ছেনায় শ্নেহ থাকে, নিঃসার দুধের 
ছেনায় থাকে না। কৌশলক্রমে দুগ্ধ হইতে একপ্রকার শর্করা পৃথক করা যায়। 
এই শর্করা হেতু ছুগ্ধ মিষ্ট বোধ হয়। দুধ পোৌঁড়াইলে ভম্ম অবশিষ্ট থাকে । 

. নিঃদার ছেনা পলীন, ছুগ্ধ-শর্করা' পললীন, ঘি স্নেহ, ভন্ম পার্থিৰ। 

এতদ্ব্যতীতঃ জল থাকে। গব্য ছুদ্ধে এই সকল উপাদানের ভাগ এই, 
জল উন ৮৭. 

পলীন ... ৩.৩ 

পললীন ... €.০ 

ম্নেহ 2 ৪.৩ 

পার্থিব ... ০,৭ 

| ১০০,৬ 

সংস্কৃতে মাখনের নাম মৃক্ষণ, ননীর নাম নবনীত, নিন্রনজক 

ও তক্র-কৃচিকা, ছেনার জলের নাম মোরট। পিগাকারে চাপ-চাপ হইলে 
তক্রপিণ্, কুচি কুচি ছোট ছোট হইলে তক্রকুচিকা। সংস্কতের তক্র 

বাঙ্গালার ঘোল। দই আগুনে জ্বাল দিলে ছেন! পৃথক্ হয় । অতএব বোধ 

হইতেছে, দধিতে ছেনা ব্যক্তীভূত না হইয়া অব্যক্ত থাকে। ছুধে এন রি 
মিশিয়া থাকে যে, আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। 

ছগ্ধে অল্প যৌগ করিলে ছেন! উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে দুগ্ধে দধ্যন 

উৎপাদন করিতে পারিলে সেই অন্-হেতু ছুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়।.. 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ছুগ্ধে দধ্যন্ন উৎপাদনের ক্রিয়া বলেই খের রর 

 দধিতে পরিণতি বুঝা যাইবে। ূ 

| ইযদুষণ ছুগ্ধে দধিবীজ যোগ করিলে হু যত পরি হর: (দধিবীজ 

মস পিস কা সপ স্পা রা কাপ 



:) 

লিভার রসি সিল বাণ লী সস লস্কিপসলী  িপাসিলা পিপাসা শপ পপ সপ্জসস সপপিািা লাপ 

স্থানবিশেষে “সাজা” ণ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। সাজার পরিবর্তে তেডুল, 

নেবু প্রভৃতির অগ্নরস ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে ছগ্ধ ্বাছু-দধিবং গাঢ় 

হয় বটে, কিন্তু তাহ দধি নহে । অতএব দুগ্ধের সহিত যে সাজ! যোগ 

করা যায়, তাহার সহিত দধ্যয়ের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। 

কতথানি ছুগ্ধে কতখানি সাঁজ। দিলে স্বাদুদধি উৎপন্ন হইবে, তাহা 
পরিমাণ করিবার উপায় নাই । তবে, সাজ। যতই অক্পগুণ-বিশিষ্ট হয়, অতই 

অল্পমাত্রায় দিতে হয় । অল্প-মাত্র সাজা যোগে যখন বহু ছুগ্ধ দধিতে পরিণত 

হয়, তখন সাজার অশ্নরস হেতু উৎপন্ন দধি অস্ত্র হয় না, বলিতে হইবে। 

সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে তওুলাদি গুরার উপকরণে কিনব বা স্ুরাবীজ 

যোগ করিতে হয়। নতুবা সুরা উৎপন্ন হয় না । অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে এ 

বিষয়ের উল্লেখ আছে। বহুকাল পুর্বে ভারতীস্ন পণ্ডিতগণ সুরা উৎপাদনের 

নিমিত্ত স্ুরাবীজের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। এ দেশে দধিও বন্ধ বহু কাল 

হইতে প্রসিদ্ধ আছে । 
দধ্যয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা! ইউরোপে কয়েক বৎসর মাত্র 

নির্ণীত হইয়াছে । ফরাসী পণ্ডিত পাস্তর সাহেব স্থুরাবীজের প্রকৃতি নির্ণর 

করেন। তদনন্তর তিনিই দধিবীজের স্বরূপ ও ক্রিয়া আলোচনা করিয়া 

দেখাইয়াছেন যে, সুর! সম্বন্ধে কিণ ধেমন, দধ্যন্ সম্বন্ধে দধিবীজও তেমন । 

হল্পমাত্র কিথ-যোগে সিদ্ধ তওুলের সমুদয় বিকৃতি ঘটে, অর্মাত্র দধিবীজ- 
যোগে অনেক খানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। স্মুরাবীজ ও দধিবীজ এমন 
কিবস্ত, যাহার অত্যল্প ছার! ' প্রভৃত কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ইক্ষু-র্জুর-তাল 

... প্রভৃতির মি রস রাখিয়া দিলে গ্রীন্মান্ুসারে অল্লাধিক-সমক্ব-মধ্যে সিষটস্কের 

পরিবর্তে রসে অনত্ব অনুভূত হয়, রসের উপরিভাগে ফেন! উৎপন্ন হয়, 

এবং তাহার সঙ্গ ফুট ফুট শব করিয়া বদ-বু উঠিতে থাকে । সে অন 
.. নাগ স্ুক্ত। ক্রিয়াকে সাধারণতঃ “গেজে' বা “মেতে” যাওয়া বলে। সাধু 



দধিবীজ | ১৩৩ 
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ভাষায় ইহাকে .“সন্ধিত” বল! যায়। মিষ্টরস মেতে গেলে তাহা 

মাদক হয়। মগ হইয়া! যায় বলিয়! “মেতে? ঝা গীজিয়া” যাওয়া বলে। 

ইক্ষু বা খজ্ভুর রস “নির্মল” বোতলে অগ্নির উত্ভীপে ফুটাইয়া এবং 
ফুটাইবার সময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া! দিলে সে রস বিকৃত হইয়া! 

শুক্তে পরিণত হয় না। সেইন্বপ, মধু ও দুগ্ধ “নির্ঘূল' বোতলে ফুটাইয়া 
বোতলের মুখ বদ্ধ করিলে, বহু দিন বিকৃত হয় না'। বায়ুর অভাবে যে বিকৃত 

হয় না, তাহা নহে। কেননা বোতলের মুখ কর্কদার! দৃঢ়র্ূপে বদ্ধ না 

করিয়া “নির্মল” কার্পাস-পিগু দ্বার! বদ্ধ করিলেও শীপ্র বিরত হয় না। 

মুখ-থোল! পাত্রে থেজুর রস দুইএকদিন রাখিয়া! দিলে মিষ্ট-রসের 
পরিবর্তে শুক্তে পরিণত হয়। পাত্রের তলে একপ্রকার শ্বেত পঙ্ক পতিত 

হইতে দেখা যায়। সেই পক্ষের কণিকামাত্র অপর কোন থেজুর, তাল, ইক্ষু 

প্রভৃতির মিষ্ট রসে নিক্ষেপ করিলে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে রস মাতিয়া উঠে। 

দিনকয়েক পরে দেখিলে পাত্রের তলে পঙ্ক অনেকখানি পতিত হইতে দেখ! 

বার। অতএব প্র শ্বেত পন্কই মধুর রসকে সন্ধিত করে। 
উক্ত শ্বেত পঙ্কের কিঞ্ অনুবীক্ষণমন্ত্র-্বারা৷ দেখিলে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

অও দেখিতে পাওয়া ফা । এত ক্ষুদ্র যে, তিন সহত্র পাশাপাশি ন! রাখিলে 

এক ইঞ্চি হয় না। নানাবিধ পরীক্ষান্ধীরা জানা যায় যে, প্রত্যেক অও 

একটা গাছ। তাল-খেজুর প্রভৃতির মধুর রসে পড়িলে উহা হুইতে অন্কুর 

উৎপন্ন হয়। এই অস্কুরও অগ্ডাকার। অনেক অগ্ বিচ্ছিন্ন থাকে, অনেক 

৩1৪টা করিয়া! মালার স্ায় পরম্পর যুক্ত হইয়া থাকে। এই যে কক্ষ 

উদ্ভিদ, ইহাই বিথ বা সুরাবীজ। 

শা সস 

কিথ মধুর রসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্বীয় দেহ পুষ্ট করে এবং অল্পকাল, 

হে অসংখ্য অস্থর প্রসব করে। এই রিয়াবশত: এ রসের 



১০৪" ত্র ও বৃহৎ 
রা সস পিস পিপি সল্প পপ ০ পাপা প্লাস লি সির ভি উপ সিন সি তি সি 

_. স্থরার কারণ। জীবনের আরন্তে স্থুরার আর্ত, জীবনের অবসানে সুরার 

অবসান । 

এক্ষণে দধ্যয় উৎপাদনের কারণ বুঝা সহজ হইবে। বস্তুতঃ, ইক্ষু- 
শর্করার সন্ধান-ফল যেমন সুর!) দুগ্ধশর্করার সন্ধান-ফল তেমনই দধ্যন্্। 

যেমন উত্তিদ বিশেষের ক্রিয়াবশতঃ ইন্ষ-খজ্জুর প্রভৃতির মধুর রস সরাতে 

পরিণত হয়, তেমনই অন্য এক প্রকার উদ্ভিদের ক্রিয়াবশতঃ দুগ্ধ-শর্কর! 

দধ্যয়ে পরিণত হয়। কি দ্বারা শর্করা সুরা ও অঙ্গারকাম্ন নামক গেসে 

পরিণত হয়। সুরা, জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, অঙ্গারকায্ গেস উৎপন্ন 

হওয়াতে সমুদয় রসে ফুট হইতে থাকে । ইহাঁতেই খেজুর রসের ফেনার 
. উৎপত্তি। এই গেসের বুদ্বুদ্ ভাঙ্গিয়া যাঁওয়ীঘেই ফুটফুট, শব্দ হয়। 

_ দধ্যন্ উৎপত্তির সময় এতাদৃশ ফেন! বা ফুটু উৎপন্ন হয় না, কেন-না 

দুপ্ধ-শর্করার দধ্যয়ে পরিণত হইবার সময়, অঙ্গারকাম্ন গেস উৎপন্ন হয় ন|। 
স্থরার কিথ আর দধ্যক্নের কিথ এক নহে। কিন্তু দধিকিথ্ও সুম্ষ 

উত্তিদ -বিশেষ। এই উত্ভিদ, ছুগ্ধের শর্করাকে দধ্যক্ে পরিণত করে। 

সেই অন্লহেতু ছুগ্ধের পলীন মৃদ্ুভাবে অপরাপর দ্রব্য হইতে পৃথক্ হয়, 
ছুপ্ধও দধিতে পরিণত হয়। | 

বাস্তবিক, দধির জলীয় ভাগ অণুবীক্ষণ-বনত্-দ্বারা দেখিলে উহাতে অতীব 
সক্ম গোলাকার বিন্দুর ন্যায় অণুজীব দেখিতে পাওয়া যায়। অপবিত্র পাত্রে 
অপবিত্র দধি-বীজ যোগে দই বসাইলে আরও নানাজাতীয় অণুজীব জন্মে। 

দূধি যত অগ্ তাহাতে তত দধিবীজ লক্ষিত হয়। স্থাহু দধিতে অন্ন, 
অত্যন্ দধিতে অসংখ্য দেখা যায়। তিন চারি দিবসের পুরাতন দধির 

এক বিন্দু জলে কোটি কোটি বীজ দেখা যায়। এই বীজ শুফ করিলে 
তাহার জীবদী শক্তি ধরব হয়, চুটাইলে দরিয়া যার | . 
উপরে বলা গিয়াছে যে, দধিবীজ দ্বারা ছুগ্ধের শর্করাংশ দধ্যয়ে পরিবন্তিত 



_ দৃধিবীজ ১০৫ 
ক ক পা্িাস্টিস্সিলাসিপাসিসিসসিসি কিটিপ পিসি সপ ্রউ প-লো্ছস সি 

হয়। সেই অল্নযোগে দুগ্ধের পলীন দ্রবাবস্থা ত্যাগ করিয়৷ পিণডের আকার 

পারণ করে, এবং ছুগ্ধের জলীয়াংশ হইতে পৃথক্ হয়। কিন্তু দধিতে যে 

অবস্থায় ছেনা থাকে, তাহাকে প্রকৃত ছেনার অবস্থা! বলা যাইতে পারে 
না। উহা ছেনার আগ্ভ অবস্থা । দ্রধিকে উষ্ণ করিলে প্রকৃত ছেনারূপে 

ব্য্ক হয়। 

পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, উপযুক্ত ছুগ্ধে দধিবীজ পড়িলে ৩৫০শ হইতে 
৪০০শ উদ্মার় তাহার সম্যক্ ক্রিয়া হয়। বস্ততঃ, একই গাভীর খাটি ভুগ্ধ 
ফুটাইয়া নিয়লিখিত পরীক্ষ। কর! গিয়াছিল। তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, 
প্রথম ভাগের উন্মা ৪০০, দ্বিতীর ভাগের ৪৮০শ, তৃতীয় ভাগের ৫৮০শ 

করিয়৷ একই সাজার সমপরিমাণ মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ২৪ ঘন্টা 
পরে দেখা গেল যে, প্রথম ছুপ্ধ উৎকৃষ্ট স্বাহু দধিতে পরিণত হইয়াছে। 
এমন বসিয়া গরিয়াছিল ষে, পাত্র উপুড় করাতেও দধি বিচলিত হয় নাই । 

ইহা। শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল, এবং বোধ হয় ফলারী পেটুক-মহাশয়ের৷ প্রথ্ 
শ্রেণীর দধি বলিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পাত্রের দধি ঈষৎ হরিদ্রাবণণ হইস্সা- 

ছিল, ইহা তেমন বসে নাই, এবং কিছু জলও নিঃস্ত হইয়াছিল। তৃতীয় 
পাত্রের দধি অধিক হকিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহাতে জলীয় ভাগও অধিক 
ৃষ্ট হইয়াছিল। | 

এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, ৩৫০শ হইতে ৪০০শ উদ্মায় 
বসান দই স্বাছু হয়। এই সকল পরীক্ষা শীত কালে কর! হইয়াছিল, এবং 
ছুপ্ধ সতত সমান উদ্ম রাখিবার চেষ্টা কর! হয় নাই। বোধ হয়, দুগ্ধ কয়েক 

ঘণ্টা! পথ্যস্ত এই প্রকার উদ্ম রাঁখিলে উৎকৃষ্ট দধি হইতে : পারে। আমাদের 

সুস্থদেহ ৩৭০শ উদ্ম। গ্রীষ্মকালে দই বসান বি কিন্তু শীতল স্থানে 

াখিলে কঠিন হয় না। | 

সাজার পরিমাণ বল কঠিন। দধিবীজের সংখ্যান্গসারে সাজার পরিষাণ ্ 
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ঠিক করিতে : হয়। _ কিন্ত তাহা অসাধ্য। দেখা গিষ্াছে, শে 

তাহাতে তত বীজ থাকে । অবন্ঠ পচা দধির বীজ সর্ববদ। বর্জনীয় । 

ছেনার জলে দধিবীজ থাকে । বস্ততঃ ছেনার জল দিয়া অনায়াসে দধি 

বসাইতে পারা যায়। দধি-যোগে দুগ্ধের ছেন! কাটিলে দধির বীজ ছেনার 

জলে থাকিয়! যাঁয়। ছেনার জলে দুগ্ধ-শর্করা বর্তধমান। সুতরাং তাহাতে 

বীজের পরিপুষ্টি ও বংশ-বৃদ্ধি বিলক্ষণ হইতে থাকে । সদ ছেনা-কাট। জলে 

অল্পই থাকে । অতএব দুই এক দিনের বাসি জল চাই । 
বিলাতে উপযুক্ত খাগ্ত দিয়া স্থুরাবীজ পৃথগ ভাবে জন্মান হয়। 

লক্ষাধিক সের স্ুরাবীজ এইবূপে জন্মাইর়া টিনের কৌটার বিক্রর হর। 
ইহাকে 'ঈিষ্ট বলে। সুরা করিতে ইহার প্রয়োজন পূর্বে লিখিত 
হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, পাঁওরুটা ফুলাইবার নিমিত্ত স্ুরাবীজ যোগ করা হয় । 

এইরূপ দধিবীজ পৃথক্ করিয়া বিক্রয় কর! যাইতে পারে না কি? 

আমাদের দেশে দধির যেরূপ আদর, অন্ত কোথাও সেরূপ নাই। সাজার: 

ইতির-বিশেষে, উহ্থার অল্নরসের পরিমাণ অনুপারে, ও অপরাপর অণু. 
জীবের ক্রিয়ান্ুসারে দধির গুণের প্রভেদ ঘটে। শুদ্ধ দর্ধিবীজ উপযুক্ত 

পরিমাণে ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়! দিলে স্বাছু দধি করা সহজ হয়। 

এই সকল সন্ধান-বীজের উৎপত্তি কিসে? ময়লায় নান। প্রকার' 
কীট জন্মে, জান্তব পদার্থ পচিয়া' গেলে তাহাতে নানাবিধ অণুজীব দৃষ্টিগোচর 

. হয়। থেজুর রস রাখিয়া দিলে ফেনিল হইয়! উঠে। ইহার.কারণ বগ্যপি 
. উত্তিদূ-বিশেষ হইল, তবে থেভুর-রপে সে উদ্ভিদ কোথা হইতে আইসে ?. 
_ ছুগ্ধ রাখিয়া দিলে তাহা নষ্ট হয় এবং তাহাতে অল্নত্ব অনুভূত হয়। যধু 

_. রাখিয়া দিলে কিয়ৎ দিন পরে অন্ন হয়। এ সকল স্থলে কোন বীজ উপ্ত হয় 
চিঠি অথচ কিন্ধূপে উৎপন্ন হয় ?. অনুজীব আপনা-আপনি জন্মে ? পর 

কিন্তু দেখা গিয়াছে কোনও জীব, তাহা অগুপ্রমাণ হউক, আপনা-. 
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আপনি উৎপন্ন হ হয় না। | শ্জীবাৎ জীবঃ” এই মত এক্ষণে পণ্ডিতগণ স্বীকার 

করিতেছেন। সুস্্রদেহী অণুজীব বায়ুতে ধুলিবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। দধিবীজ 
ও সুরাবীজ এইরূপে বাযুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
পড়িলে তাহাতে বাড়িতে থাকে । পুর্বে লিখিত হইয়াছে, মধুর-রসপুর্ণ 
বোতলের মুখ বন্ধ রাথিলে সে রস বিকৃত হয় না । তুলাপিগু দ্বারা মুখ 

বদ্ধ করিলে তৃলাছারা অণুজীব প্রতিরুদ্ধ হয়। চালনি দ্বারা যেমন তৃষ 

হইতে তঞ্ডল পৃথক্ করিতে পারা যায়, তুলা অথুজীবকে তেমন ছ'কিয়! 
ছ'কিয়। শুদ্ধ বায়ু বোতলে যাইতে দেয়। এই হেতু মধুর রস বিকৃত ছয় : 
না। কিন্তু বোতল প্রথমে অগুজীব-শ্ন্য করিয়া লইতে হইবে। তখন 
তাহা “নিরণুজীব” হয়। এইরূপ “নিরণুজীক ছুগ্ধ ও বিবিধ খাগ্ভ নিরণুজীব 

পাত্রে বদ্ধ থাকিয়। ভ্রয়-বিক্রয় হইতেছে । 

এই গুণ-আবিষ্ারের বৃত্বাত্ত লিখিতেছি । অনেক দিন হুইল পারিসের 

মেচনিকফ. সাহেব ও তাহার ছুই বন্ধু ইউরোপের বুল্গেরিয়া রাজো 

বেড়াইতে গিয়্াছিলেন। তীহার! দেখিলেন সে রাজ্যের বছলোক দীর্ঘাযুঃ | 

জন-সমুদয়ে ত্রিশলক্ষ হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্ত তিন চারি সহত্র শতাফুঃ। 

ইহারা এমন স্বচ্ছন্দ কাজ কন্ম করিয়া বেড়ায় যেন বয়ন ষাটি-সত্তরের 

অধিক নহে। ইহার! বয়সে বুদ্ধ হইলে আকারে স্বাস্থ্যে ও স্কৃত্তিতে ঘুব!। 
একশত দশ, পনর, কুড়ি বৎসরের এদিকে অনেকের মৃত্যু হয় না। 

মেচ.নিকফ. এই দীর্ঘজীবনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি 

দ্বেখিলেন, ছেলে হইতে বুড়া, সে দেশের সবাই প্রত্যহ দই খায় । পরে 

অনুমান করিলেন দধি-ভোজন-হেতু সেদেশের লোকে এত দীর্ঘায়ু হয় । 

মান্থুষের জরা কেন হয়, মানুষ শতাযুঃ হয় না কেন._-এই প্রশ্নের নানা 
উত্তর কল্পিত হইয়াছে । একটা উত্তর এই যে, আমাদের উদরে যে পৃথু 

মধ আছে, তাহাতে বহজাতি অগণ্য অনুীব বাস করে। ইহাদের এস 
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একপ্রকার বিষ জন্মে। সেব্মি বক্কর সহিত প্রবাহিত হইয়া দেহের 
বাবতীয় অঙ্গের ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা বিনষ্ট করে। একদিনে করে না, 

অল্পে অল্পে বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আহারাদির দোষে এই বিষ বাড়িতে 
থাকে। ফলে জরা উপস্থিত হয়, মানুষের আয়ুঃ হাঁস পায়। জরা-বিষ না 

জন্মিলে সে বিংশোত্বর শত বর্ষ বাচিবে। 

মেচ.নিকফ, অন্তস্কিত বিষ-জনক অণুজীব ধ্বংসের উপায় অন্বেষণে 

দেখিলেন, বুল্গেরিয়ার দধিতে একজাতি অণুজীব থাকে । সে অণুজীব 
উক্ত বিষ-কর অণুজীবকে ধ্বংস করিতে পারে । অতএব দধি ভোজন দ্বার! 

এক দিকে যেমন দেহ পুষ্ট ও বলবান্ হয়, অন্যদিকে বুল্গেরিয়া-অণুজীব 

অস্ত্রে বাস করিয়৷ জরা-বিষ প্রতিষেধ করে, দেহকে যুবা করিয়া রাখে। 

আমাদের দেশের প্রাচীন আযুর্ধেদে দধির গুণ বর্ণিত আছে । ইহা স্নিগ্চ 
কশতানাশক ও প্রাণকর। চারিশত বৎসর পূর্ববে ভাব-প্রকাশ-লেখক 
প্রাচীন “প্রাণ-কর” স্পষ্ট করিয়৷ দিয়াছেন । তিনি দধির দোষ-গুণ ধরিয়া 

তক্র-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তত্র সেবন দ্বারা কখনও ব্যথা পাইতে হক্স না, 
রোগগ্রস্ত হইতে হয় না; এমন কি পশ্ডিতেরা বলেন, অমৃত দেবগণের 

যেমন স্খাবহ, তত্র মানবগণের তেমন।” দধির সহিত অর্ধ ভাগ জল 
মিশ্রিত করিয়া মন্থন দ্বারা স্নেহ (ননী) পৃথক করিলে যে নাতি-গাঢ় নাতি-দ্রব 
পানীয় থাকে তাহার নাম তত্র । (নির্জল দধি মন্থন করিয়। নবনীত উদ্ধার না 

করিলে ঘোল। ) আফুর্ধেদ মতে, হেমন্ত শীত ও বর্ষাকালে দধি, এবং শীত- 

কালে তত্র প্রশস্ত । দধিভোজনেরও বিধি আছে। তত্র অপেক্ষাকৃত নির্দোষ 

হইলেও আনোমতে হর বিন পথে দত দু ও দাহ 
রোগে নিষিদ্ধ । 

1... দে ধাহা হউক, আমাদের ঘরের দধিতে বুল্গেরিয়া-বীজ মা 
থাকে না, থাকিলেও প্রায়ই অল্প থাকে। অন্ত সাধারণ অপুজীব অধিক 
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হওয়াতে বল্গেরিযা-অশুজীব বাড়িতে পায় না। বস্তুতঃ বহু ছু জাতীয় 

অণুজীব দ্বীর৷ দ্রধি বসাইতে পার! যায়) কোন্ দই কেমন, তাহা 

জান! নাই। 

বিজ্ঞানে যাহা৷ দেখ! গেল, কাজেও তাহা ঠিক। গোয়াল! দই বসায়, 
কিন্তু ভূয়োদর্শনের পর উত্তম ত্বাছু দধি করিতে পারে । যে হাড়ীতে বসাক, 

তাহা প্রথমে উত্তম রূপে ধুইয়া আগুনে পোড়াইয়া নিরণুজীব করে। খাঁটি 
ছুধ পাইতে চেষ্টা করে। জল-মিশীন ছুধে দোষ তত হয় না, যদি জল 
ভাল হয়। যে দুধ-ই হউক তাহা অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটাইয়া' দুধের ও 
জলের আগন্তক অণুজীব মারিয়া ফেলে। জলুয়া ছুধ হইলে ফুটাইয়া! সে 

জল মারিয়া ফেলে। জলুয়া দুধে দই ভাল বসিতে পারে নাঁ। হাড়ীর 
দুধ পাক হইলে উনানের আর জাল দেয় না। শীতল হইয়া আমাদের মতন 

উদ্ম হইয়া! আসিলে দরধি-বীজ যোগ করে, শীতকাল হইলে হাড়ীটি উনানের 
নিবন্ত আগুনের উপর বসাইয়া রাখে । রাত্রি দশটার সময় বসাইলে পরদিন 
১টা ১২টার সময়ে দই বসিয়া যায়। গোয়াল! অজ্ঞাত বীজ গ্রহণ না 

ঞ্করিয়৷ নিজের জ্ঞাত বীজ গ্রহণ করে । অনেক গৃহিণীও উত্তম দধি বসাইন্ডে 

পারেন। কিন্তু বিনা শিক্ষা ও ভূয়োদর্শনে কোনও কর্ম উত্তম হয় 

না। দুধে কিছু চীনি মিশাইয়া দই বসাইলে শীঘ্র বসে। কারণ দধি-বীক্ত 
চীনিকে বিশিষ্ট করিয়া অশ্নে পরিণত করে। 

_দ্বধি হইল; এখন দরধি-ভোজন-সন্বন্ধে ছুই এক কথা বলা কর্তব্য । 

ইয়ুরোপে দ্রধি-ভোজনের গুণ প্রকাশিত হইয়াছে; দধি কেবল পুষ্টিকর 

ভোজ্য নহে বয়স্থাপকও বটে । 



অগ্নিমন্থন 

একবার সেই দিন কল্পনা করুন, যে দিন আদিম মানব তৃগর্তনিহিত অগ্মি 
উদগীর্ণ হইতে দেখিয়াছিল, যে দিন বজনির্ধোষের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বৃক্ষচূড়া 

দগ্ধ হইতে দেখিয়াছিল, কিংবা পবনতাড়িত বৃক্ষশাখাদ্বয়ের পরম্পর ঘর্ষণে 
_ অশ্রি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। আবার কল্পনা করুন, বন্য 'মানব 

অরণিমস্থনে অগ্নি উৎপাদন করিতেছে, কঠিন প্রস্তরের প্রবল সংঘাতে 

শ্কুলিঙ্গ নির্গত করিতেছে । 

ইহীও স্মরণ করুন, শলাকার আকারে কাঠের বাক্সের মধ্যে অগ্নি 

লুক্কায়িত আছে, এবং তদবস্থায় হাতে হাতে, বস্ত্রের মধ্যে যেখানে সেখানে 

নীত হইতেছে । এমন কি, বজ্তাগ্নি বোতলে আবন্ধ হইয়া ভূত্যের স্তার 

আজ্ঞানুবন্তী হইয়। সর্ববদ] গ্রস্তত। 
গ্রাচীন মানব হইতে বর্তমান সভ্য মানবের কি আকাশ পাতাল অন্তর 1 

কি উচ্চ উচ্চ সোপান আরোহণ করিয়া প্রাচীন মানব সভ্য মানবে পরিণত 
হইয়াছে । ভাবুন দেখি, সেই. আদিম মানবের প্রথম অগ্রিদর্শন ; তাহার 

জীবনের কি এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, কত বিশ্বন্ন কত ভয় তাহার 

_ হৃদয়কে আপ্লুত করিয়াছিল। | 

কোন বুদ্ধিমান্ বন্য মানব ছুই বস্তর ঘর্ষণে তাপ অনুভব ফানাছিহ, 
কোন্ কুতুহলী সেই তাপকে অগ্নিরূপে আবিভূতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল! 
এন নির্জীব অসাড় শীতলম্পর্শ কোমল পদার্থে, এ কি ভয়ঙ্কর শক্তি নিহিত 

রহিয়াছে! সেই বৃক্ষ, যাহা চারি পাশে অগণ্য দড়াইয়! আছে, যাহাকে 
ইরা কৃত র্ নী করা গিয়াছে, সেই ্ষের অন্তরালে এ গা 
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সিসির পিপি লিপি রি ০ পাস্টিসসিসটি সস পিসি সি লারা পিপি 

ইহার প্রবল শক্তির নিকট মানব তকিছুই নয়! « অরশ্যের এক পার্থ সেই 

শক্তি হঠাৎ আগমন করিয়া বিশাল মহীরুহ, স্থল লতা, তৃণ, গুল্ম, পণ্ড, 

পক্ষী-__সমুদয় অরণ্য ভম্মসাৎ করিয়া! ফেলে, বহুকালের অরণ্যের পরিবর্তে 

শেষে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ফেলিয়া যায় ! | 

ইতর প্রাণী ও অসভ্য মানবের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রভেদ আছে, সত্য ; 

কিন্তু এ কি প্রভেদ, যাহা অগ্ভাপি কোনও ইতর প্রাণী লোপ করিতে পারে 

নাই। চিরদিনই অগ্নি ইতর প্রাণীর নিকট আতঙ্কের কারণ ; কিন্তু বন 

মানবও তাহাকে জন্মাইতে পারে, মারিতে পারে । ইচ্ছা করিলেই যাহাকে 

জন্মাইতে ও মারিতে পারা যায়, তাহা নিশ্চিত তুচ্ছ পদার্থ । মানবের এই 

ক্ষমতা তাহাকে অপর সকল জন্ত হইতে পৃথক্ করিয়াছে । জীববিজ্ঞানে 

মানবের লক্ষণ খুঁজিয়া পাই না? অগ্নিবিজ্ঞানে তাহার লক্ষণ দেখিতে পাই ) 

মানব অগ্নি-উৎপাদনকারী জীব। 

প্রকৃতির উপরে মানবের আধিপত্য, তাহার এই ক্ষমতার গুণে হইয়াছে। 

কোন্ প্রবীণ কৌতুকাবিষ্ট মানব দগ্ধ অরণ্যভূমিতে প্রস্তরের বিকার দেখিয়া- 

*ছিল। একি পাথর, ধাহা। অগ্মিতে দ্রব হইয়! যায়; অগ্নির এ কি ক্ষমতা) 

বে কঠিন প্রন্তরও অন্তরূপ ধারণ করে। যাহার নিবিষ্টচিত্তে নররূপী বান- 

রের বাঁ বনমানুষের কৌতুক দেখিরাছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন তাহাদের 

কৌতৃহল শীঘ্র নিবৃত্ত হয় না। ব্ত্য মানুষেরই কৌতৃহলে প্রস্তর হইতে ৷ 

লৌহের উৎপত্তি হইয়াছিল । কিন্তু সে কি দিন, যে দিন বন্য মানব লৌহের 

অন্তর নির্মাণ করিল) যে দিন লৌহাস্ত্র বার! পাষাণের অঙ্গ বিদীর্ণ হইতে 

লাগিল; যে দিন বন্য বৃক্ষ, বন্য জন্ত সেই অস্ত্রের আঁঘাতে ধরাশায়ী 

হইতে লাগিল! সেই দিন সত্য শিশুর জনম। রে 

বৈদিক সাহিত্যে ও পুরাণে অগ্রির প্রতি যে সন্মান প্রদর্শিত হারে 

তাহা হইতে ইট চিন্তা মনে আসে। বৈদিক খনিগণের মিট আছি রি. 



১১২, ত্র ও বৃহৎ 
০ ৭৬ পিপি পপি সস ও এসসি সাপ পাপী স্সসিল পিন সপ প

পি ৯ অাস্সিা স৯ ৬৯ পি সিসি রিতা সিনা সিমি অসিত চে 

গু রহ রহস্তময় বস্তু ছিল, এবং তাহারা অঞ্চ [ৎপানন অনায়াসসাধ্য বিবেচনা 

করিতেন না। এমন অগ্নি,_যাহীর বাস বি্যতে, সুর্য্যের কিরণে, 

 স্ীপের শিখায়; ইন্ধনে যাহার ক্ষয় ন! হইয়া বৃদ্ধি হয়,--সে অগ্নি নিশ্চ- 

রই অজ্দেয় দুর্জয় দেববিশেষ হুইবেন। ইন্দ্র কোথায় কোন্ মেঘের 

অন্তরালে লুক্কারিত থাকেন কে জানে; কিন্তু তাহার অস্ত্র আমাদের 

বিনাশ সাধন করে! কোথায় কি সেই ছুনিরীক্ষ্য গোল-পিও) যাহার 

_ করম্পর্শে জলস্থল শুষ্ক হইয়া যায়, হূর্ধযকান্ত অগ্নি বমন করিতে থাকে ! 

এ কি বস্তু যাহার লক্-লক্ সপ্তজিহ্বা-স্পর্শে চরাচর দগ্ধ হইয়া যায়! এই. 

রূপ চিন্তাতেই সরল-স্বতাৰ খধিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই হেতু 

. ভীহারা অগ্নিরক্ষায় এত মনোযোগী হইয়াছিলেন। অগ্নির আকারে দেব- 

শন মানবের দৃপ্ত হন; এইখানেই তাহাদিগের নিকট আশা! আকাঙ্া 

_ জানাইতে পারা যায়। 

অগ্নিরক্ষার আরও এক কারণ ছিল; বৈদিক সাহিত্য আলোচন৷ 

করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, খষিগণ অত্যন্ত শীতল প্রদেশে বাস করিতেন । 

: সে প্রদেশে শীতও যেমন, ঘোর বর্ধাও তেমন। সে বর্ষা এমন যে, তাহা 

বর্ষ গণিবার উপায়স্বরূপ হইয়াছিল। এমন শীত যে, অগ্নিহোত্রী হইতে 

- হুইয়াছিল। এই শীতাতিশষ্য-বশতঃ কাশ্মীরের শ্রমজীবী কার্সিক বক্ষঃ- 

_ স্থলে অগ্রিপাত্র বুলাইয়া রাখে। মন্থর সময়েও নীত-নিবারপার্ধ কথ্বলদানের 

স্বাস্থ! ছিল। ধাহাদিগকে শীতের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, 

_ ত্ীহার! দিবারাত্র অবশ্ত অগ্নি প্র্জলিত করিয়া! রাখেন। ইহার অন্যথা 

_. অস্থাভীবিক। দেশবিশেষের লোকেরা যদি অগ্নির উপাসক হইয়াছিল, 

... ভাহারা প্রকৃতির কঠোরতায় হইয়াছিল । 

.. আধুনিক জড়বিজ্ঞানও অপির ধ্যান করে, কিন্ত স্বরূপ জানিতে পারে 
নাই । ইহারও নিকট অগ্নি গুঢ় রহহপূর্ণ। ত্য হইতে সেটা কি আসে, 
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যেটা আমাদের ত্বকের মধ্যস্থিত বাতবহা-নাড়ীতে বিশ্লব উজির করে, বেটা 

র্ষণে জাত হয়, বিদ্যুৎ হইতে বহির্গত হয়, ছুই বস্তুর নৈকট্যে প্রকাশিত 

হয়। নিরর্থক শব্দের আড়ম্বরে বিডন্বিত না হইলে অগ্নি অস্তাপি অজ্ঞাত ; 

বেধ করি, অজ্ঞেয়ই থাকিবে । 

কখন-কখন খধিদ্িগের অগ্নি হারাইয়া যাইত । তখন তাহাদের মনে 

কত ভাবনা, কত আশঙ্কা উদিত হইত ! তখন অগ্নির অনুসন্ধান করিতে 

হইত । গ্রীক পুরাণে আছে, প্রথম মানব সুখে শাস্তিতে জীবন অতিবাহিত 

করিতেছিল। তখন বসন্তকাল চিরকাল বিরাজ করিত ; শীত ছিল না, অগ্থি 

আবশ্তক হইত না । কুক্ষণে প্রমন্থ (:017610790৯) অগ্সি আবিষ্কার করেন। 

তদবধি মানবের অধঃপতন হইয়াছে, দুশ্চিন্তা হইয়াছে । এক গ্রীকৃ পুরাণে, .. 

ভিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়। মর্ভাগণকে দান করিয়াছিলেন । 

তদবর্ধি মানবগণ শিল্পকার্য্য করিতে শিখিয়াছে। 

আমাদের পুরাপেও অগ্নির অন্তরধ্ধানের কথা আছে । বায়ু পুরাণে এ 

বিষয়ের একটী সুন্দর আখ্যান আছে। উর্বশী ও পুরুরবার প্রণয়-কাহিনী 

চিরপ্রসিদ্ধ। উর্বশী-লাভে বঞ্চিত হইয়া পুরুরবা কাতরোক্তি করিলে উর্বশী 

তাহাকে গন্ধর্বগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । তদনুসারে রাজা! 

পন্ধবদিগের নিত্য সালোক্য প্রার্থন। করিলেন । উন্দেস্ত এই যে, গন্ধর্বলোকে 

থাকিতে পারিলে উর্বশীদঙ্গ লাভ ঘটিতে পারিবে। গন্ধর্বেরা রাজাকে অগ্থি- 

পূর্ণ এক স্থালী দিয়া সেই অগ্নি দ্বার! যজ্ঞ করিতে বলিলেন্। রাজা সে 

আশ্রি অরণিতে নিক্ষেপ করিয়া! গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন 

পরে দেখিলেন, অরণিতে অগ্নি নাই, তৎস্থানে এক অশ্ব বৃক্ষ জন্মিয়াছে। 

ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া! গন্ধর্বদিগকে জানাইলেন। তীহারা সমুদ্র 

বার্তা শুনিয়া (বলিলেন, অশ্বথের অরণি করিয়া যথাবিধি অগ্রিমস্থন 

| কর 
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সি শকষিলা সিসিক সর সিসি পোলা ০ 

টিং আখ্যান হইতে ন্ল্ হয় গন্রবেরা রি উৎপাদন করিতে জানিতেন, 

এবং তীহারাই মর্ত্যজনকে অগ্নি ও অগ্নাৎপাদন বিছ্যা দান করিয়াছিলেন। 
পুরুরবা অরণিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, সে অগ্নি চিরকাল 

থাকিবে, নির্বাণ হইবে না । অশ্বথ্থের শাখা শীগ্ব মরে না। কোন অনুকূল 
কারণে অরণিটি ভূমিতে 'মুল বিস্তার করিয়। বুক্ষে পরিণত হইয়াছিল। 
বোধ করি, অশ্ব কাঠের অরণি দ্বারা অশ্রিমন্থন তৎকালে জানা 

ছিল না। 

রঘূবংশে কালিদাস লিখিরাছেন যে, রাজী সসত্বা! মহিষী স্থুদক্ষিণাকে 

্ ্ দেখিয়া মনে করিলেন-_ 

শমীমিবাভান্তরলীনপাবকাম্। 

যেন শমীগর্ডে অগ্থি লীন হইরা' আছে। উহার ব্যাখ্যায় মহাভারতে 
.. ( অন্থুঃ পঃ ) দেখি, পুর্ববকালে অগ্থি শৈব তেজঃ পাইয়া অসহা জাল! হইতে 

_.. শীস্তিলাভ নিমিত্ত প্রথমে রসাঁতলে, পরে অশ্বরগর্ভে, তদনস্তর শমীগর্ভে 

আশ্রয় লইলেন। দেবতারা তারকবধের নিমিত্ত সেনানী স্থষ্টি করিবার 
সময় ইতস্ততঃ অগ্নি অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না । শেষে শমীগর্ভে 

অগ্থরি দেখিলেন, এবং দেবকার্য্যে নিয়োগ করিলেন । তদবধি শমী গর্ভে 

. অগ্নি দৃশ্ত হয়, এবং মানবগণ অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিলেন। 
এই আখ্যানে মানবগণের অগ্রি-উৎপাদন-চেষ্টা লুক্কীয়িত আছে,। 

রসাতলের অগ্নি আধুনিক নামে আগ্নেয়গিরি! বোধ করি, এই 'অগ্নি আদিম 

মানব জানিতে পারিয়াছিল।. অম্বথ-গর্ভের অগ্মি বিছ্যুদগ্সি হইতে পারে, 

এবং অগ্বথ ও শমীগর্ভে শেষে অরণিতে অগ্নির জন্ম হইয়াছিল। 

বস্তুতঃ, ওড়িষ্যার পার্বত্য জাতি অশ্বথকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্াপি অগ্ি 

উৎপাদন করিয়া থাকে। শমীবৃক্ষের অরণি দেখি নাই; তন্দ্রা অগ্নি 

উৎপাদন করিতে কত পরিশ্রম হয়, জানি না। কিন্তু অশবথবৃক্ষ অপেক্ষা 



আগ্িমন্থন ১১৫ 

উৎকৃষ্ট ও এক বৃক্ষ আছে। বাঙ্গালায় তাহাকে গণিয়ারী বলে, তাহার 
সস্কত নাম অগ্রিমস্থ। কারণ অগ্থিমন্থনের যোগ্য । ছুই অরণি করা কঠিন 
নহে। অগ্রিমস্থের একথান চেপটা! কাঠে একটু গর্ত করিয়৷ এবং সেই গর্ভে 

প্রবেশ কর্রিতে পারে এমন গোল মুখ করিয়া ১০১২ আহ্গুল কাঠি দই হাতে 
২৩ মিনিট ঘুরাইলে গর্ভে অগ্নি উৎপন্ন হয়। মধ্যে মধ্যে কাঠিটির উপর 
হইতে নীচের দিকে, এবং নীচে হইতে উপর দিকে ভাত সরাইয়। লইলে 

ভাল হয়। বলা বাহুলা চেপটা কাঠথানি পা দিয়া ধরিয়া রাখিতে 

হহবে। 

ধাহারা অনভা মানব জাতির অগ্নি উৎপাদন ক্রিয়! দেখিয়াছেন, ভীহারা 

বলেন অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাঁদনের ত্রিবিধ রীতি আছে । কোন-কোন জাতি 

হাত দিয়া না ঘুরাইয়া অরণিটি দোড়ী দিয়! দধিমন্থনের মতন এদিক ওদিক্ 
ঘুরাইয়া অগ্নি উৎপাদন করে। হাতে ঘুরান অপেক্ষা ইহাতে শীঘ্র অগ্নি 

পাইবার কথা । কোন-কোন জাতি লম্বা চেপটা কাঠে লন্বা৷ নালা করিয়া! 

তন্মধো অরণি লম্বাবন্বী এক দিক্ হইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত বেগে চালন৷ 

কর্ধররা থাকে । অপর কোন জাতি ঢুই থণ্ড শুল্ক কাষ্ঠ-শলাকা আড়াআ ড় 

ঘষিয়া অগ্নি করে। বাশের কঞ্চি ছুই খণ্ডে চিরিয়। পরস্পর ঘবিলে অগ্নি 

জন্মে। গ্ররুতি যেন এই উদ্দেগ্ঠের সাহাব্য নিষিভ বাশে বালুকাকণ! মাথাইয়া 

রাখিয়াছেন। 

নে যাহা হউক, অরণির পরু ইস্পাত ও অগ্রিপ্রস্তরে ( চক্মকির' পাথরে) 

অগ্নি পাওয়া যাইত । এ দেশে আধ্য-সমাজে কত কাল পর্য্যন্ত অরণি ছিল, 

তাহা বলিতে পারা যায় না। বৌধ করি, পুরাণ-রচনার সময়েও অরণি চলিত 

ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে অগ্রিচূর্ণ ( বারুদ ), নালিকা অস্ত্র (কন্দুক ) এবং 

তৎমঙ্গে অগ্রিগ্রস্তরের প্রমাণ আছে। সুত্যকান্তমণি বহু প্রাচীনকাল হইতে 

এ দেশের লোকে অবগত ছিল। তৃৎকালে উহা বপি-বিশেষ ছিলি কিন্তু 
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নস ূর্বকান হই কাচকরণ কলা ছ স্কিম বাবা 
: হয়ত ছুপ্রাপ্য ছিল না । অ্ি-প্রস্তর ও ইস্পাতও ছিল ; তথাপি এখনও 
বাগ করিবার সময়ে পুরোহিত-মহাশয় অরপির অগ্নি অন্বেষণ করেন |. ভাবিয়া 

: দেখুন, সেই প্রীচীনকালের অরণি, আর আব্গকালকার তাড়িতাঁ্বির মধ্যে 
কত অন্তর । 

সমাপ্ত 



টীক। 

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
২ প্ু্ঠী। পূর্ধকালে হিন্দুগণ পাঁতালবামীর সংবাদ পাইযাছিলেন। বোধ হয়, 

তাহারা সাইবিরিয়ার পূর্ববোন্তর পথ দিয়। আমেরিকায় গিয়াছিলেন। মেক্দিফে! 

প্রদেশে আধ্য সভ্যতার বহু চমৎকার চিহ পাওয়। গিয়াছে। 

ক্যান (01917060601) ৮ ৩.১৪১৬কলজজ-পজিপি (011001011676106 )। বৃত্ত- 

পরিধির ৩৬* ভাগের এক ভাগের নাম আংশা (06866), এক অংশের 

৬* ভাগের এক ভাগের নাম কুল (17)11016), এক কলার ৬* ভাগের এক 

ভাগের নাম বিকিলী। (5৬০০74 ), অতএব ১ বিকল! বৃত্বপরিধির ১২,৯৬,*০* 

তাগের এক ভাগ মাত্র। 

ভিজদলোক-65 ৯01৫ 01076171001) 1 'লোক' শব্ধের আদিস অর্থ ৪ 01৬1- 

5101) 01 0116 101৮61561 চন্দ্রবিশ্ব-_-থালার মতন যাহ দেখি, 1106 17001775 

0150 | উহার ব্যাস প্রায় ৩১ কল1। চন্দ্রের দূরতও জানা। এই ছুই ধরিয়! 

গণিলে চন্ত্রের ব্যাস প্রায় ২*** মাইল বলিয়। জান। যায়। অর্থাৎ ভঁ-ব্যাসের প্রায় 

চতুর্থাংশ। “যোল কলায় পূর্ণ চন্্র”--এই 'কলা' শব্দের অর্থ ভিন্ন। অমাবন্ত। 

হইতে পুণিম! যোল তিথি। অমাবস্তার দিন চন্দ্র অদৃশ্য থাকে । পরে এক এক 

দিবল ( বা ভিথতে ) এক এক 'কল।'-_ভাঁগ (1১41) বৃদ্ধি পাইয়! যোল দিনে 
মোল কলর পূর্ণ হয়। | 

৬ প্রুঃ। আলোক-বধ্-180৮-5921 
৭ প্রুঃ। নুহ্ধাক-অপর নাম ব্যাধ। ১1015. প্রসব 06 0০16-5211 

কিন্নরী 10170871807, দক্ষিণ আকাশে । অতিশয় উদ্দ্বল। লুক্ধক চিনিলে 

তাহার বু দক্ষিণে অগন্ত্য তার 041010105 চিনিতে বিলম্ব হয় না। অগন্ত্য অতি 

উদ্জ্বল। ফান্তুন মাসে রাত্রি "টা ৮্টার সময় দক্ষিণ আকাশে অগন্ত্য দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়। সে মাসে ভোর ৪টা «টার সময় আরও দক্ষিণে দিক্চত্রের (01120) অতি 

নিকটে কিন্নরীর ছুই চক্ষু স্বরূপ ছুইটা তার! অনূ-ছল্ করিতে দেখ! যাইবে। 



ই ক্র ও বৃহৎ 

১০ প্রুঃ। নিড্পত্তভীবরা 091 5:2151 এ সব তারা দেরি পাওয়। বায় 

না। কদাচিৎ দীপ্ত হই! উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই বৎলর হইল জ্যৈক্ঠ- 

মাসে এইরূপ একটা 'নৰ তারা” (17০৮৪) দেখ! গিয়ছিল। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়! আণুবীক্ষণিক বস্তুর বিস্তার মাঁপিতে পার যাঁয়। লগমাএু 
11090 ০01191850125 | ব্রত কামীণু 150 1০০০ ০0114501695 রক্তে 

রক্ত কায়াণু ব্যতীত শ্বেত কাম্মাখু আছে, কিন্ত অজ। 

১১ প্রুঃ। কুল ০911 বাঙ্গালার প্রায়ই 'কোধ' বল। হইয়! থাকে । কিন্তু 'কৌষ' 

নাম নির্দোষ নহে। এ কারণ নুন পরিভাষা কর গেল। ইংরেজী পারিভামিক 

০611 শবের অর্থ সংস্কৃত “কল' ধাতুতে আছে । 4১ 0611 “কল', ও 05586 “কলা? । 

নি বাস্তবিক গ্রীক মি-উ অক্ষরের সংক্ষেপ। ইংরাজীতে মি-উ বলে। 

অপুজ্কীন্য 17710100551 কেহ ক্ষেহ 'জীবাণু' বলেন। কিন্তু 'জীবাণু' নাম 

দোষাবহ । অবশ্ঠ জলমীত্রেই অণুজীব খাকে না। নির্দবল পবিত্র জলও আছে। 

গণ-বিজ্ঞাগ ও কজ্ঞকাতি-লিজ্ভীগ । জ্কাক্তি 998065, লাশ 21705 । 
'জাতি' ও 'গণ' পারিভাষিক | কিন্ত সংক্ষেপে লক্ষণ দেওয়! কঠিন। এক আদি 
হইতে জন্ম বা জাত বলিয়। জ্বার্ি। বহু জাতি মিলিয়া গণ। জাতির নীচে 

জ্কজি ৮5156৮৮, গণের উপরে র্গ 04০11 

১২ প্রুঃ॥ বড় অপুবীক্ষণত যাহীতে দৃষ্ট বস্ত অত্যন্ত বৃহৎ দেখায়। এই রূপ 

“বড় দুরবীক্ষণ' । 

৯১৬ প্রঃ । অণুজীবের লোৌম 0119 1 গু 770180016, পরম+অপু- পলাশ 

30০07 অগুর অবয়ব (17115) পরমাণু। ভাড়িভাণু আধুনিক কঙ্গিত 

০16০0০৮, আকাশীশু 77916000155 07 ০0110050165 01 801১7) সংস্কৃত 

দর্শনের 'আকাঁশ' এবং ইংরেজী বিজ্ঞানের 61167 ঠিক এক নয়। সাদৃশ্য কিছু 

আছে বলিয়! ০1১87 অর্থে “আকাশ? বল! যাইতে পারে । আকাশ-পথে আলোক 

চলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ (87851 ) আকাশ-সপগ্রাত বলিয়। কল্পনা চলিতেছে । 

তড়িৎ 616০6070109 ) এই শত্তিও আকাশ-সঞ্জাত। 

শাগুন--ও 06021107560 06107015055, 50181705 

স্তব--এখানে শিষ ঠাকুর নছেন। ভব 6915:6705, (১৩ ২০০11 স্তব্বানী 

অবস্থ ক্নপকে। . তিনি যেন হাড়ী-কুড়ী সাঞঙ্জাইয়। বমিয়াছেন। 



টীকা ৩ 

১$ প্রুঃ। আশিমা- অণুত্ব 701770667555 1 মভিস1, মহত্ব £75557855 ; 

| জড় 10815, শক্তি 97678 । চিৎ এখানে কেবল বুদ্ধি নহে। এথানে অর্থ 
51917111 চিৎ জড়ীয় নহে, সুতরাং পরিমেয়ও নহে। 

কলাগাছ 
১৩ প্রুঃ | জী স" ধাম? হইতে বাঁ* 'ঠাম”। ধাম শব্দের এক অর্থ দেহ। 

হুঠাম আদেহ, হুঠাম দেহের সৌন্দধ্যের এক কারণ অঙ্গের আনুরপ্য 
€ 59177777561 ) । 

বলন- দেহের বল-ক5ক পেশীর পুষ্টতা। পেম্শী 170050199| 

১৬৬ প্রুঃ । পাখড়ীনপিক্ষ+ড়ী, পক্ষের তুল্য বলিয়। (1679710))। 

গক্ত কেশব 016, ভাক্তীশম়-০%ন), পলীগ-70০67, পলাগ- 

কেলীল-0ি076701  কেশের তুল্য বলিয়া কেশর। 

১৭ প্রত । নস্ত্রান্তু-_95821, যাহার আয়ুঙ্গাল এক বর্ষষাত্ত | 

১৮ প্রঃ 1 শাক 16991 শাক ' সংস্কৃত, ইহা! বাঙ্গাল 'শাগ! নহে। 

কুটরী-০৭ 01121719611 লতাপাতা-পচ--৮1)007005 | 

কযারসের কারণ কুমাধীল 19177771  কষারীন ও লোহার যোগে কালী হয়। 

১৯ প্রুঃ। পাতার মাঝের মোটা শিরা গধ্যশিলী 77700 1 গাছের লাস? 

51017727121 

২০ প্রুও। প্রত্যেক নাসার দুই পাশে ছই অন্ধ চক্ত্রাকার “কুল থাকে । এই দুই 

.. "কল? নাসার কপাট স্বরূপ । 

২১ প্রুঃ়। কলা-বাননা অর্দ গোলাকার। এই আকার হেতু উহার দৃঢ়তা বৃদ্ধি 
হইয়াছে । সমান ভারী বাখারী ও গোট! বাঁশের দৃঢ়তা সহজে বুঝিতে পারা যাঁয়। 
বাইসিকেলের চাকার নেমি কলা-বাসনার তুলা খোল। এই হেতু মানুষের 

দেহের ভার সহিতে পারে। 

২৪ প্রুঃ। কবাবউকল! ৪751 ইহার ছ্যোতক (512901) কলা-বধূ। 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী 
২৬ প্রুঃ॥ কবির নাম মুকুন্দরাষ চক্রবর্তী, উপাধি কবিকক্কণ। ঠাহার গ্রচ্গের নাম 

'অন্তয়ামজল' অভ্য়ার আশীর্বাদ । সেকালে 'মঙ্গল' নামে বহু গ্রন্থ ব্লচিত 
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হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এইরূপ । মুকুন্দরামের গ্রন্থ 'কবিকঙ্কণ' 

চণ্ডী নামে খ্যাত। ইহা গাহিবার গান। সংস্কৃত মার্কওেয় চণ্ী মাকগ্ডেয়' 

পুরাণের এক অংশ। চণী নামে অন্তরার কুদ্ধভাব প্রকাশিত হুয়। চীঘুণ্ডীর রূপ 

আরও ভয়ঙ্কর। পুরাণে সথষ্টি হইতে আখ্যান আর্ত হইয়। থাকে । বিধাত। অ্টা। 

দক্ষের কণ্ঠার নাম অতী । গিজিলীজ্-_হিমালয়-পর্ববতের রাজ1। পন তিল 

অর্থাৎ হিমালধের পার্বত্য প্রদেশের । | 

২৭ প্রুঃ। গণান্রা _গণপতি নামের সংক্ষেপে, আদরে। 

অন্ভতাবনা। --সংস্কৃত অর্থে 00110061610) | লড়া _কড়া। ঞ্রেভ-ভূুত- 

পিশাচি-- এই তিন শেণী। লেখা সংখ]। 

লাক্ছ্যে বাড়ে -রাদ্দিয়া বাড়িয। প্রাচীন রপ। এখন সংক্ষেপে রেধে বেড়ে। 

প্রথমে অন্ররন্ধন, পরে পরিবেষণ। পরিবেষণে অন্ক্ষয় ন! হইয়| বৃদ্ধি হয়। 

অন্নক্ষর় অমঙ্গল। বস্তুতঃ অন্ন ভোঞন দ্বার। অন্্ উপার্জনের শক্তি বাড়ে। 

পৌমাও _গমিত, অতিবাহিত করাও । 

দুরে কাটা দেওযা প্রবেশ নিষেধ করা। হরের নিবাস কৈলাস পববতে- 

ছিল। 1হমালয়ের পশ্চিম ভাগে। 

২৮ প্রুঃ। গোনা 'গোত্বাম। হইতে। মান্ পণ্ডিত ব্যক্তির নীম না করিয়।, 

গৌসাহ বল! হহত। এখনকার 1)1- (1), 0.) 1 

প্রথম পাত্রে পাত্রে প্রথম দিবার ( অন্তর )। 

সউপ্বাল - উদ্কা৫' হইতে, ধার। 

পীজি-পগ্িমাদ পাঞ বিশেষ । 

নই শক্সার্ডি-লপী ও সঙ্গতি (07010. ৪110 0017199860101) ) | 

পোমের মস্তুব পু কান্তিকের বাহন মযুর । 

129 ঝুলী। 

বিশবকুদ্মা1-91০1 70801 01 016 বি । 

কেলিক্চ বেশ? রাছ়ের দক্ষিণ ও ভি এ দেশ হইতে কৈলাঁসে যাইতে বিস্কা- 

গিরি পথে পড়ে। ৃ * 

২০ পুঃ। সারতি স* আরাত্রিক। "রাত্রে দেবতার সন্মুথে দীপ প্রদর্শন) 

ইহা হতে, প্রাচীন বাঙ্গালায় নিয়োগ 7 । ইহার চিহ-দ্বরাপ, 

4 



টাক! 

'নিযুক্তের হাতে পান দেওয়া হইত। গুজরাট নগর অবশ্ত প্রসিদ্ধ গুজরাঁথ 
অঞ্চল নহে । | 

২৩০ প্লুঃ॥ ভূঞা - ভূমি4ইয়! ভূমিয়া_ তৃইয়া_ ভূঞা 1 “ঞা অক্ষরের উচ্চারণ 
ইঅ। 'নুতরাঁং এাইআ বা ইয়া। ভূঞ। ভূহ্বামী। পুর্ববকালে ভূঞ্া-_ 

সামন্তরাজের তুল্য ছিলেন। ইদানীর বড় জমিদার। কিন্তু ভূঞা রাজার সৈম্ 

খাকিত। তিনি নিজের দেশ নিজে শাদন করিতেন। অর্থাৎ তিনি [০৭10৮ 

00৮1 ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে ভূঞাদিগের দেশ ছিল। বীরভূমি, মাল- 

( মান্ভূমি ), বরাহভুমি, শিখরভূমি প্রভৃতি দেশ নামে ভূঞা রাজা দিগের স্থতি 

জড়িত আছে। 

বিসষান--আকাশ-গামী যান। 

প্ৃম্প লু পুপ্প-সাদৃষ্ঠে নিশ্মিত | ইদানীর 96/011886 বিমান বিশেষ । 

সেকালে বণিকের! রাঁজানুগ্রহ ভোগ করিত, রাজার আদেশে প্রজার জন্য দেশে 

অলভ্য ত্রব্য বিদেশ হইতে আনিত। উঙ্জানী নগরের রাজার আদেশে সাধু 

(বণিক) ধনপতি সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। ধনপতির ছুই পত্বী। 

লহন। প্রথম!, খুল্পন। দ্বিতীয়।। খুল্পন। চণ্ডীর দাসী, চণ্তী-পৃভ)। করিত; কিন্তু 

স্বামী ধনপতি শিবের পূজা! করিত। ইহাতে মনে হয়, মুকুন্দরাঁম যে কালের বর্ণন! 

করিয়াছেন, সেকালে শিব-পুজার অবসান হইয়। শক্তিপুজা আরম্ভ হইতেছিল। 

অন্যান্ত মঙ্গল কাব্য হইতেও এই অনুমান আসে। বোধ হয় বঙ্গদেশে শিবপুছ। 

তন প্রচলিত ছিল না। বঙ্দেশ বহুকাল শৈব ছিল বলিয়। জান যায় নাই। 

কিন্তু ক্রমে শিব ও শক্তি মিলিত হইয়া শৈব-তন্্র ও শাক্ত-তন্ত্রের উৎপত্তি করিয়া- 

ছিলেন । 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ ৪ 5519171 সাধারণতঃ. তান্থিক ঝলিলে শক্তির 

উপাঁসক বুঝায়। মুকুন্দরামের সময়ে শক্তি-তন্ত্র বনু প্রচলিত ছিল। শঞ্তি 

. 20101581981] €17612) | শক্তির উপাসন। দ্বারা ধিনি মঙ্গলকর, যিনি শিব, 

যিনি শন্কর, তাহার সমীপে যাইতে পারা যায়। 

গলা সেশহান+দক্ষিণ-বঙ্গে, কলিকীতা হইতে ২০২৫ মাইল দক্ষিণে। সেখানে 

ভাগীরথী পূর্বে বঙ্গোপসাগরে পড়িত | 

সোহানা ল্রোতের মুখ । মগর! সে স্থানের নাম। এখন সে মোহান! বুজিয়। 

গিয়াছে। গঙ্গানাগর-সঙ্গম ডায়মণ্ড হারবার নামক স্থানের দক্ষিণে হইয়াছে। 



৬ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 

২০১ প্রুঃ। ধনপতি সাধু মগরার মোহান। হইতে সমুদ্র পথে তীর ভূমির নিকট দিলা 

সিংহলে গিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে প্রথমে পুরীর জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন । 

দর্শনের বর্ণনা! কাল্পনিক নহে। ইহাতে বোধ হয় কবি স্বয়ং শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি নান! দহের বর্ণন| করিয়াছেন, কিন্ত গ্রাম্য কল্পনা বলে। জলাশয়ে 

অতি নিম্ন স্থানের নাম দূত । আ্োতোবশে নদীতে দহ পড়ে। সমুদ্রেও আছে। 

ক্রালীদ্হা-ধে দহের জল কালী বর্ণ। সিংহলের নিকটবর্তী কোন দহ হইবে। 
জামিনী কমলে আব্ভন্রু পন্মের উপরে এক কামিনীর আবির্ভীব। তীহার' 

ক্রোড়ে গজানন, কিন্তু দূর হইতে ধনপতি দেখিল এক গজ। 
সংহানর-বিনাশ (46557800107) নহে; সৎ সম্+হী ধাতু সমাক আহরণ, 

07776 0710170170721008507011 বিশ্বের সংহার বলিলেও এই অর্থ। যাহা 

বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ছিল, তাহা সংক্ষিপ্ত ও একবিধ হয়। করিবর কামিনীর মুখ হইতে 

উদৃগীর্ণ হইতেছে. মুখে আহতও হইতেছে । গজানন মাতৃস্তন্ত পান করিতেছেন, 

আবার পলার়নের চেষ্ট। করিতেছেন। ভাহীর করিমুখের শুণ্ড ধনপতির ত্রমের' 

কারণ। তা ছাড়া, ইহাও ত অপূর্ব ; যে দহে যৌজন প্রমাণ জল, যাহাতে সত্য 

সত্য এক যোজন গভীর জল, তাহাতে নলিনী জন্মেকি রূপে? আরও আশ্চধ্য, 

সে নলিনী মানুষের ভর সহে কি রূপে? পরম।শ্চধ্য এক হস্তীকে এক কামিনী 

নলিনীর উপরে বলিয়া হেলায় ধরিতেছে হেলায় ছাঁড়িতেছে। কবিকম্কণের, 

কমলে-কামিনী অদ্ভুত-রসের পরাকাষ্ট!। স্থান অসম্ভাবিত, পাত্র অসম্ভ।বিত, 

ব্যাপার অনস্ত(বিত। এক দিকে ত্রাস জন্মিতেছে, অন্য দিকে মসীবর্দ জলে' 

রশ্ক টিত কমলদলের মৌন্দধ্য, তদুপরি কামিনীর মুখচ্ছবি, সবই বিশ্ময়-রসকে 
ধনীভূত করিয়! দিয়াছে। 

৩৩ প্রঃ। স্বর্ণগোধিক। জপিনী তা _ব্যাধ কালকেতুকে ছলনা! 

করিবার নিমিত্তে অভয়! সোনারঙ্গের গোসাপ হৃইয়৷ কালকেতুর হাতে ধর! পড়ি- 

লেন। সেজানে গোসাপ; দোড়ী দিয়। বীধিয়া নিজের কুটার দ্বারে রািয়াঁছে ॥ 

তাহার স্ত্রী বারে আসিয়। এক পরম-ন্দরী বাঁম। দেখিতে পাঁইল, বিশ্ময়ে অভিভূত 

হইল। কালকেতুও আকাশপাঁতাল ভাবিতে লাগিল। কোথায় গোদীপ, কোথায় 

অকলম্ক শশিমুখী ! তাও অস্পৃশ্য অন্ত্যঙগগ ব্যাধের বাড়ীতে ! এখানেও কবিকম্কণের 

অদ্ভুতরসের চমৎকার উদাছরণ পাঁওয়! বাঁর়। 
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২৩ প্ুঃ। বর্ধমান জেল)ুয় জগাই সেকর! প্রসিদ্ধ গার়ক ছিল। তাছার ছুই ষমজ 

পুজ লইয়া চত্তীর গান গাহিত। গোবিন্দ, এক বিখ্যাত কৃষ্ণধাত্রার অধিকারী 

ছিলেন। 

শিহাল এ হী রাত্রে প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে, এই বিশ্বাস গ্রাম্য জনের 

আছে । 

কোন্ হাটে খাবে পানি-যখন দারুণ পিপাসার কলসীর জলে না কুলায়, 

তখন নদী ব! পুক্ষরিণীর ঘাটে. গিয়া জল পান করিতে হয়। পিপাঁসার নান! কারণ 

আছে । শোকে ও ত্রাসে জলতৃষণা বাড়ে । 

পিলীড়ার পাশা! -উই পোকার পাখার তুল্য ক্ষণস্থায়ী । 

গাশিক্য-এক এক মাণিক এমন আছে যে মূল্যে সত রাজার ধনের সমান। 

তিল সন বই দিও কল-তিন বৎসর ব্যতীতে পরে জমির খাজন! দিও । এই 

অনুগ্রহ অল্প নয়। 

দুই চক্ষু জনি নাট?-_নাট। (স* লক্ত ) নামে এক কীট গাছ আছে। তাহার 

বীগ গোল, বড় বড়। খিল! বীজ, যাহ। দিয়! কাপড় কুঞ্চিত কর! হইয়া থাকে, 

তাহার তুল্য । 

৩৬ প্রুঃ। অলক ভিলবকী-_স" অলক কুঞ্চিত কেশ ; বিশেষতঃ কপালের 

উপরের, ইহার সাদৃপ্ঠে ললাটে ও কর্ণমূলে চন্দনের চিত্র রচিত হইত। এই চিত্রের 

* নাম অলকা। 'তিলকা” স" তিলক হইতে । মুগনাভি-মিশ্রিত চন্দনের তিলক 

প্রসিদ্ধ ছিল। কুস্কুম ও অন্ত নানাবিধ সুগন্ধ রঙ্গ, চুয়! ও চন্দন, প্রস্তুতি দিয়া 

অলকা-তিলক1 রচিত হইত। এই রচন| যেমন-তেমন কর্ম নয়, একটা কল 

(710) 

জক্রন্ধভী- পুরাণে বশিষ্ঠ খধির পত্তী। উভয়েই আকাশে তারার আকারে 

বিদ্যমান । সপ্তধি নক্ষত্রের এক তারার নাম বশিষ্ঠ; এই তারার সন্নিকটে একটি 

 ছে'টি তারা আছে, তাহার নাম অরুন্ধতী । জ্যোষ্ঠ মাসে রাত্র "ট| ৮টার সময়ে সপ্তর্ধি 

মথ।র উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, মাথার দিক হইতে গণিলে দ্বিতীয় তার! বশিষ্ঠ। 

৬৭ প্রঃ। কার কামিক্ষ1--'ড' অক্ষরের উচ্চারণ উঅ। অতএব কাঁঙর-_ 

উচ্চারণে কা-উ'-র। 'কামরূপ' নামের অপত্রংশে। ৰ মরূপের কামিক্ষা দেবী 

শক্তিতাস্ত্রিকের প্রধান উপান্তা ৷ 
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তন্ত্র-সন্ত্র--তন্ত্র ও ন্্র। 

৩৮ প্রুঃ । বুলন কাণ্ডার--এক জনের নাম । কর্ণধার শব্ধ হইতে 'কাগ্ারঃ। 

শবটি কা-গা-র, কি ভা-ও1র ( ভা-গা-রী), তাহাতে সন্দেহ আছে। ভাণ্ডারী 

নাপিত। আঙঞ্জিকালি নাপিত পান-গুআ দিয়! নিমন্ত্রণ করে। 

৩৯ প্রঃ । পত্রীক্ষা। লক্বে- যাহা দ্বার পরীক্ষ। করিতে পার বাঁয়_এই 

অর্থে পরীক্ষ।। 

আগুণ স্ভালী-বারণ' হইতে ভার । মন্তদবার। অগ্নির দাহিক। বারিত প্রতিহত 

হইতে পারে। 

জ্ো- -গ্রুহ-জতু লাক্ষীর ঘর। 

পৌচ্ছড়া- সণ প্রচ্ছদ হইতে । আলিকালি বলি চীদর । মোট। সৃতাঁয় পাঁছড়৷ হইত। 

এই শব্দের কিঞ্চিৎ রূপাস্তরে পা-ছু-ড়ী। 

শোঁটি--পটউ, রেশম । 

কনল-প্রীয় ৪ ভরি ওজন। 

৭ প্রুচ়। বিশাহ্আীঁবিশ্বকন্মী, বিশ্ব+ আই ( আদরে )। ইহার পুত্র হনুমান, 

কবিকঙ্কণের ও গ্রাম্যজনের কল্পন1। 

$১ প্রঃ। ল্ীশিচত্র-মেববৃষাদি ছবাদশ রাশি আকাশের এক চক্রে (০7৩16) 

আছে। 

শতানন্দের 'জ্ঞাস্ভী-শতানন্দ নামক জ্যোতিষীর লিখিত ভাম্বতী নামক 

জ্যোতিষ গ্রশ্থ। শ্রীনিবাস কৃত দীপিকা-গ্রপ্থে শুভাঁশুভ মৃহূত্ধ বিচার আছে। 

অধুনা দীপিকার স্থানে রঘুনন্দন ভষ্টাচার্য্যের স্মৃতিগরদ্ চলিতেছে । ইনি চৈতন্য 

প্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। সে আজি চাঁরিশত বৎসর পূর্বের কথা । 

ধুর্তি_ধৌ-তি হইতে ধুতি । অদ্যাপি বঙ্গ ব্যহীত অন্যত্র ধুতি কেবল পুরুষ-পরিধেয় 

হয় নাই। 

সেহডহ্ল-মেঘ-ডপ্ধর সদৃশ বর্ণ। গৌরী-নারীর গেছে নীল্বর্ণ বসন রমণীয় সন্দেহ 

নাই। ডহ্বব--স” অর্থ সদৃশ। 

&২ পঃ। পুরী-নগর। 

হনাভানকউই হন্দে৯৭ বন্দে। 
ল্রন্দ-বন্ধ ৪ 01917) ,8 5০216 | 
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পণচিল--শব্দটি পাঁ-চী-র, প্রা-চী-র হইতে । নদীয়। ও কলিকাতায় বলে পা-চি-ল। 

লীচ্ছ-বাঁটি-নাছ, লাছ, বড় পথ, রাজপথ ( স* রখা! )। বাট--বন্স+ পথ । 

আও্ঘান--স" আ-ব1-স ; রাজবাড়ীকেই আওয়াস বলা হইত। 

দুর্গা-মেল1- অধুনা চশ্তীমণ্ডপ। মেলা সম্মুখ খোল! লম্বা! ঘর। 

নাগল-চাভল-নগর-চত্বর, যেখানে নগরের সকল পথ মিলিয়।ছে। 

$৩প্রুঃ। ছেড়ী-দাসী। 
হু ন-এক টাক। ধরা যাইতে পারে। অতএব এক পণ এক আনা, দশ বুড়ী 

ছুই পয়স1। 

$$ প্রঃ ॥ ্োটাীল-কোট্টপাল, আজিকালির পুলিশ-দারোগ!|। 

ছিগণলী-দিক+আর--দিগার; ইহার কন্ম দিগারি। - দিক্ দেশ; পাল হইতে 

আর। অতএব মূলার্থ দিকপাল । এখন চৌকিদার। | 

লালে সোনার কৃশুল- রাজার অনুগ্রহের চিই। 

পাটিয় নিশানি-পাটার প্রজার ভূমিঙ্ত্ব নিবপিত থাকে । 

নিশানি_মোহর (৯০৮1) ; 

ডিভ্দালি--রাজম্ব আদায়কারী নাঁয়েব। 

ডিভ্রি- রাজস্খ আদায়ের প্রধান স্থান। 

সেলামি বাঁশগাঁড়ি ইত্যাদি নামে অতিরিক্ত কর আদায় করা হইত। 

বাঁব-বাবৎ, 1১690178 । এই সব বাব ছল, ব্যাজ, 707616%$ । যথা, পার্ববনি দেও, 

পঞ্চক (০9171011666)র খরচ দেও, পুত্রের জন্মে দেও, গুয়াপান খাইতে দেও, 

নুন খরচ, সোনার গহনা রাঁজপুত্রের অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি । এই সন্ব বাঁজে (বাহ) 

আদায়ে প্রজ। গীড়িত হইত। কবি নিজে ভুগিয়াছিলেন। এই হেতু, বলিতেছেন 

নুতন স্থাপিত গুজরাট নগরে এ সব অত্যাচার হইবে না। 

গোত্যাতি কাতরোক্তি, রাজদ্বারে অভয় প্রার্থনা । 

$&৬ প্রুঃ। হান] স্থান হইতে, কিন্ত অর্থ পুলিশ ষ্টেসন। 

ঘন্ল--পাথের, পথের ভোজ্য । 

আত্তমা-গঞ্ষল-কবি অভয় পাইয়াছিলেন বলিয়! তাহার মনে অভয় নাম উঠিয়! 

থাকিবে। 

আড়ী-স" আঢ়ক। ধানকলাই প্রস্থতির মাপ বিশেষ, পরার চীরি মণ 7 



১০ | ক্ষুদ্র ও বুহৎ 

তেলুগু দেশ 

$৭ প্রুঃ। তেলুগ্ড-_অপত্রংশে তেলেঙ্গা, স* ভ্রিকলিঙ্গ নাম হইতে । অর্থাৎ, 

কলিঙ দেশের তৃভীর় ভাগ। | 

ডিম স* ওড, হইতে ওড় ; শড়-+ইয়াওড়িয়!। স* ওড.-বিষয়া অপভ্রংশে 

ওড়িষ্যা। বিষয়-_ দেশ, (6111101)। 

৮ প্রুঃ। বক্তা চিল্ক। হদের পাশস্থিত স্থান বিশেষ । 

উৎ্কুল--উৎকলিঙ্গ হইতে। ্ 

চিলিক1--৬রাধানাথ রায় ওড়িয়া ভাষায় 'চিলিক।' নামক কবিত। লিখিয়াছিলেন। 

লীন --16159 নামক প্রস্তর বিশেষ । | 

০১ প্ুঃ। ত্রিপুৃশু,- পুণু, ইক্ষুর এক জাত। এখন বলে পুড়ী আখ। চন্দনাদির, 

তত্তুল্য দীর্ঘ রেখ! । তিনটি রেখাতে ব্রিপুণ্ত, | 

০২ প্রুঃ। গিরিদুর্গ-ছুর্গম বলিয়! ছুর্গ। চাঁরি পাঁচ প্রকার দুর্গ ছিল। গিরি 

বেষ্টিত হইলে গিরিহুর্গ । সমস্থলে (0181175) প্রকার ও পরিখ! দ্বারা ছুগ্গ করা 

হইত। ইহার নাম স্থলছুর্গ। বঙ্গদেশের প্রাচীন ছর্গ এইরূপ । 
৬০ প্রঃ ॥ দক্ষিণের গঙ্গবংশের এক নৃপভি রাজেন্দ্র চোড় বঙ্গবিঞ্জয় করিয়াছিলেন । 

ইঠার পুত্র অনঙ্গভীম হ্ীঃ ১২শ শতাব্দে পুরীর বর্তমান মন্দির নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন।' 

ফুলের বাগান 

৬১ প্রুঃ। কবি- ইংরেজী কবি সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন। 

কণু মুনি ইত্যাদি--কালিদাসের শকুন্তল। নাটকে । অহকার-আমগাছ, যে 

আম গাছের ফুল অতিমৌরভ। শোকাঞ্রুতে চাপাহ্ফুল-কাশীদাসের, 

মহাভারতে ( আদিপর্ববে), কেতকা! নামে এক যুবতী “গঙ্গাতীরে বসি কান্দে পড়ে, 

অশ্রজল। তাহে জন্ম হয় দ্রব্য কনক কমল।” প্রবন্ধে চাপাফুল ন1 হইয়! কমল, 

ভইবার ছিল। 

৬$ প্রুঃ॥ চক্ষুর কোগল নাড়ী-বাতনাড়ী, 1195৫5। অনেকে বলেন' 

'ন্বায়'। কিন্তু তাহ! ভুল। স্বায়ু ০7৫ নহে, ৪. 167)0017) 9115৩ | 'জাতভী? 

চামেলীর সংস্কৃত নাম। বাঙ্ালাতে জাই বলে। চামেলী হিন্দী নাম। 



টীকা ১১৯ 

৬০ প্রঃ । স্রাওঞ্লেট ৮10151 গেড়েন ভুয়া [19106177751 এক 

প্রকার 197) | হ্টীর্প আওতার গাছ। ইহার ফুল হয় না। আহ্কিড ০০774 1. 
সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! নাম রাম্না। ইহ এদেশীয় গাছ, প্রায়ই বৃক্ষের শাখায় জন্মে । 

মিনিম্সেটনেট [01870761061 প্রোাউন 61০1০71 ইহার পাতায় শোভ। 
বলিয়। পাভ।-বাহার নামে খ্যাত হইতেছে । | 

৬৩৬ প্রুঃ। লাধিকাচিড়ী- এদেশীয় নহে। কৃষ্ণচড়ার সাদৃশ্তে রাধিকাচুড়া 

নাম পাইয়াছে। সাঁসে লন্বীল-:১1510791 5 নামক গোলাপ।' 

বিগলোনিহা। 01£70712 : আন্টিকগানন 81707801501 বিদেশী লতা । 

৬৭ প্লুঃ। অরবিন্দ পন্ম। নীকলোৎ্পল, নীলহ্দ্ষি। অশোকের নুতন ' 
পাত! তাঅবর্ণ, পুষ্প দাঁড়িম্বপুষ্পবর্ণ। গাছের প্রায় গোঁড়া হইতে নুতন পাতা ও ফুল 

ধরে। মোতিয়! বেল।--বড় মুক্তাকার বেল। ফুল। মুক্তার আকার বলিয়। মোতিয়!। 

৬৮ প্রত । তক্র ৮6৪ ইহার গুড়ি হয়। স্ুপে 9107) ঝোপের মতন * 

ইহার গুড়ি হয় না। ছোপ চলিত ভাষায় ঘলুঘষিয়া বলে। শী51760)1. 

ইহার কাঠ হয়না । শাক শব্দ সংস্কত। শাক ও বাঙ্গালা শাগ এক বস্তু নহে। 

শীগ মাত্রেই শাক, কিন্তু শাক মাত্রেই শাগ নহে। গালতী নাম বাঙ্গালা 

অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত নালতী, জাতীর নামাস্তর। আালছিন 195771701, 

জাতী ধুখী মল্লিক। কুন্দ এসব পরম্পর সদৃশ। ইংরেজীতে 15517108 বলিতে হুয়। 

৬৯ প্রু। কুটক্ছ। কুড়চী চলিত নাম। ইহা আরণ্য ক্ষুপ। ইহার ছাল ও. 

বীজে উবধ হয়। অভ্রসীর চলিত নাম তিসী। ইহার বীজ মসিন।। মসিনার তেল' 

হয়। কালমেঘ জলের ধারে জন্মে। ফুল মেঘতুল্য নীল। লাঙ্গলিক! চলিত 

নান-বিষলাঙ্গল্যে ।  বর্ধাকালে জন্মে। ফুল অগ্নিবর্ণ। ললিতকলা-_-কাঁন্তকল?, 

(116 27151 

কুম্মাণড 

4০, প্রুঃ। এাতান শু ড় 55৫2) 1 

4৬ প্রুঃ। গরজ্ছ--প্রয়োজন, 76055911 | বালাই বিপদ। গরজ, বালাই, 

শব্দ দুইটি ফার্সী । 
এএ প্লুঃ। ও হে অন্ত নামে (51199 ) (ফাঁসঁ)। 



১২ ক্ষুদ্র ও বুহৎ 

41৮" প্র ॥ লাঁট কুমড়া প্রভৃতি গাছগুলি এক বংশের বা এক বর্গের । নেচিল৮ 

ভেদক, 707590561 ( রেচন ও ভেদন ক্রিয়। এক নহে, ফলে প্রায় এক )। 

৮১ প্ঃ। কর্মনী-শুড়। ৪৭1 কর্ষণীর স্পর্শবৌধ আছে। একথ। বল! কঠিন। : 

বোধ ব৷জ্ঞান, চেতন্তের কাজ। 

৬৬ প্রুঃ। ভিত্তলন দ্রোলা জীন্থারক্ষ1-_লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কৃষিগুণে 
রূপান্তরিত হইয়াছে, তিক্তরস অদৃগ্ত হইয়াছে । বুনে। লাউ এত তিত যে মুখে দিতে 

পার! যায় না। শ্পীজাীল, মহাকাল । বম গাঁছ, তিক্ত ও বিরেচক। 

না 
৮৬ প্রঃ ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি শব্দ-যুগ্ম দ্বার! বন্ত্ব প্রকাশিত হয়। 

আমার লিখিত "বাঙ্গাল ব্যাকরণ, দেখ। টক্ৈব-জীবজাত। মানুষ প*% 

পক্ষ্যাদি প্রাণী, ও তরু লতাদি উদ্ভিদ, এই দুই-ই ভীব (07171810) )| জৈব-_- 

০1271010 1 যাহা জৈব নহে, ভাহ। অজৈব, 170131101 ছেতীকু বেঙ্গের 

ছাঁতি 1011971907। এই বর্গের গাছের বীজ ন হইয়া রেণু (৭1১07৫95 ) হয়, রেণু 

হইতে গাছ হয়। বাক্িলিআ1, চ5০06৮ান ; লামিলি ৮৪০] 7 অণুজীবের 

গণের (895) মধ্যে দুই গণ | ল্ালইৈশালী-বৈশাখ মাসের অপরাঙ্ছের 

প্রবল ঝড় 701৬/591615 | 

৮৭ প্রঃ ॥ আশুীদীপ, বোণিও স্থমাত্রা যাব প্রভৃতি দ্বীপ পুঞ্জ। হুমাত্। ও 

যাবার মধ্যে সাঁণ্। (971705) প্রণালী । এখানে ক্রীকাতোয়। চ0745605 নামে দ্বীপ । 

আ'বহ--৪0709216791 মুগ্যয় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়। আবহ। আবহের উদ্ধ 

প্রদেশ অন্তরীক্ষ। ইহার উদ্দে দিব্য প্রদেশ (1৫ 1)02:5105| ছিল 1167৮০7)15 । 

উল্কা 51700176 50915 1 | 

৮৯ প্রঃ। জ্কঃ-আবছের যে সল্প ধুলি হেতু দৃষ্ট বস্তু অস্পষ্ট দেখায়, 11549 1 

অন্ধ্যাপ্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, দিবা ও রাত্রির সন্ধি। ন্কু। নদ 

বাঁধলী ফুল, আল্তা বর্পের। ছিগ-দীভ্র-দিক চক্র ])071208 ) ইহাতে দাহ 

21০৬7 16010655 01 11)8 570 | 

০০ প্রুঃ। আবহে বিড়ব্বনা-9৪০6110।)  0৪8580  10/ (176 

| ৪070509106110 17525 1 | 



টাক! ১৩. 

খগুগিরি 
ন১ পুঃ। আতর হ-সুলার্থ মান্য । ইহ] হইতে বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রেষ্ঠ। নির্বাপ- 

 নিবিয়া যাওয়া, বৌদ্ধমতে নিজের আত্মার বিলয়। শ6৩--ধিনি রাগদ্দেষাদি 

জয় ও সংসার ত্যাগ করিয়াছেন প্র্াল-চিন্ত।, ধারণা--গ্রহণ, সমাধি" 

চিত্তের বে অবস্থায় ধেয় বস্তু মাত্র প্রকাশ পায়। সমাধিই শেষ ফল। 

হত্ঞগিলি--ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে চারি পাঁচ মাইল দূরে একট বালিয়া পাথরের 

(59770509776) ছোট পাহাড় । ইহার নিকটে আর একটা পাহাড় আছে, 

নাম উদয়গিরি। 

৯৮২ প্রঃ । ভ্ভিক্ষু_ বৌদ্ধ সন্যাসী। ইহার! ভিক্ষা! দ্বার। জীবন ধারণ করিতেন।: 
গাথা।-ধর্ম-বিষয়ক গ্রোক, কিন্ত বেদের নয়। আঁর্লা গাখা--অবগ্য কীর্তি 

দেখিয়! মানস-কর্ণে গাথ। শ্রবণ । 

৯ প্রত) এক্রভন্ত জ্কি ভজ্ম পুরাতন ইতিহান জানিতে চান। সভুভক্তব" 

জিকিজভাজ্ছ- পৃথিবীর ইতিহান জানিতে চান। 

৪৭ প্র জৈত্য--আয়তন, ৭9170661219 | 

৯৮ প্রঃ । আলশোকাপ্রচীন কালের এক প্রসিদ্ধ সত্রাট। ইনি জীবে দয়া 

প্রচার করিতে পর্বতগাত্রে অনুশান খোদিত করাইয়াছিলেন। গে আজি 

২১৫* বৎসর পূর্বের কথা । ইনি ল্লিজেকে 'দেবগণের প্রিয়দরশা' নামে মাখ্যাত 

করিয়াছিলেন। 

২৯ পুত । ভাট--ছাত্রশাল। (195100700121 ০011956 )। 

দধিবীজ 

১০০ প্রুঃ। ভাঁব-প্রকাশ-__ভাব-মিশ্র বিরচিত সংস্কত আমুর্ধেদ। পবলীন 
নুতন রচিত শব । পল মাংস; শুধু পলে যাহা আছে, এই অর্থে বাঙ্গাল। ঈন' 

প্রত্যয়। ইংরেজী 7010617) 1 পললীন-_নুতন রচিত শব । পলল পস্ক 

পালে। ; শুধু পললে যাহ! আছে, তাহা পললীন, ০21091901771665 1 ক্রেহা 

তৈল পদার্থ (০15)। পাশ্িবি-মাটিতে যাহ পাওয়া যায় (771061815) 117 

১০২ প্রঃ । কি৭-077970 প্রায়ই স্থরা-কিণু। ইহার যোগে তও্ল ও শর্করা 

বিশিষ্ট হইয়া নুরাতে পরিণত হয়। শত সিরকা, ৮1768511 



নন সুত্র ও বৃহৎ 

৯০১৬ প্রুঃ॥ অন্যান 16177070800 আলা বীজ্ব-ইংরেজীতে বলে 

5655: । 

১০৬ প্রত । শর্ত বিশ্রিষ্ট হইয়। সুরা বা কোহল ৪1০01701, এবং অঙ্গ রক 

গেস 097001710 5010 595 উৎপন্ন হয়। 

১০৬ প্র ৩৩৬*শ-শতাংশিক ০6701871705 উচ্মমান (07617770136067 ) 

যন্ত্রের ৩৫ অংশ 0907565 | উজ্বাী-16101961810001 1 ৃ 

১৭৬ প্রুঃ। দধিবীকজ্ঞ বিক্রঘ-এই প্রবন্ধ ২৪।২৫ বৎসর পূর্বে প্রকীশিত 

হইয়াছিল। তখন দধিবী্জ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জান ছিল ন|। ইদানী দধিনীজ 

বিক্রয় হইতেছে । 

১০ প্রুহ়। লিলণুজীবী--অণুঙ্গীব 17010701965 হীন, 51211117601 

গম কল-90107985 । 

লমএস্ক্রাপিলঠ বয়? ০৪0 স্থির রাখে, গত হইতে দেয় না। 

পু ভান্ত্রঁ-অন্্রের (171650176৭ ) ছুই ভাগ । আমাশয় (5607790) ) পরেই 

অতিশয় দ্বীর্ঘ কিন্ত সরু ভাগ । ইহ1 নু অগ্ন 90021] 111085011765 1 ইহার পরে 

হৃম্থ কিন্তু পুরু ভাগ । ইহা প্রুহু আন্ত 19129 17950701 ইহা মলাশয়। 

১০৮ প্লুঃ | অিদ্ধী_ মেহ-তৈল-যুজ। 
ভুলা নাশক0566610078 1 প্রাথকর-71106-815হ5 1106 01091076151 

দপিক্ডোজ্ছনের বিধিশঘে-সে দেহে ষথন-তখন দধিভোজন কর্তব্য নয়। 

অগ্নি মন্থন 
১১০ পুঃ1 সম্থুল- যেমন ঘোল মস্থনে,যষ্টি এক স্থানে থাকিয়। এ দিকে ও দিকে 

ঘুরিতে থাক্ষে। এইরূপ গতি--সম্থন। মন্থন বারা অগ্নি উৎপাঁদন-_অগ্রিসগ্থন। 

ভূগঞন্ত নিহিত অগপ্রি-প্রাচীন সংস্কত নীম রসাতলাগ্নি, আগ্রেয্ গিরির অগ্নি। 

'আব্শি--৫ষ কাঠদ্বয় ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারাযায়। ক্চাইন গ্রস্ভল যেমন 

অগ্রিপ্রস্তর, চকমকির পাথর । 

বজ্বাপ্সি--১15০171০10 বো হলে (5:075£€ ০০11১) পুরিয়! রাখা, হইতেছে। 

১১১ প্রুঃ। স্মক্তিকী--ভন্ম এ9)1 একি পাথর লোহার আকর (০75) । 
আদিম মানব শিল1 ঘষিয়! ঘধিগ। অস্ত্র শস্ত্র করিত। লৌহ আবিদ্ধীরের পর সাঁনবের 

ক্ষমতা শতগুণে বাঁড়িয়।উঠিফাছে। 



' টাকা ১৫ 

১১২ প্রুঃ। গোলপিওুহ্ধ্য। 

সুধ্যক্কান্ত্-এমন আকারের (1875-518960) স্বচ্ছ প্রস্তর (যেমন শ্ষটিক প্রস্তর 

100 09:91) যাহা শৃর্যাভিমুখে ধরিঙ্লে পশ্চাৎ গার্থে অগ্নি বমিত (67011160) 

হইতে খাকে। ইদানী কাচের হৃষ্যকাস্ত (১৮711) 21555) নির্শিত হইতেছে । 

বর্ম--বধণ বৃষ্টি হইতে ; এক বৃষ্টিকাল হইতে পর বৃষ্টি কাল। 

আগ্সিহোত্রী--পবিত্র অগ্নি রক্ষা ও অগিতে হোম করা ইহাদিগের কাধ্য ছিল। 
কার্সমিকি--৮০0]109) | 

অগ্নির উপ্পীনক-_পারমীক জাঁতি। 

জড়বিজ্ভান-791619 50101106| 

১১৩ প্ুঃ। বাত-বহা। নাড়ী-70569, সংক্ষেপে বাত-নাড়ী। 

দুইবস্তর নৈকট্যে--ছুই বস্থুর স্পর্শে তড়িৎ বা তাড়িত (4০010))। যাহাকে 
স্পর্শ বল! যায়, তাহ! নৈকট্য মাত্র। 

শিড়ন্বিত-+প্রতারিত, 0606$60। আমর! শবের অন্তরালে প্রকৃত অজ্ঞান! 

প্রায়ই লুকাইয়। রাখি। একটা নাম দিয় মনে করি বিষয়ট। জানিয়াছি। 
নিতা সালোকা-লোক ০1, এক লোকে সতত বাঁস। 

১১৪ পু) শমী-এক প্রকার বৃদ্ধ, বাঙ্গালা শীই গাছ। 
ভালুক -তারক নামে এক অন্ুর। 

সেনানী- মেনীপতি। 

১১৬ পুঃ) বাশে বানুকাকণ1-এই বালুক। শুধু চোখে নহে অপুবীক্ষণে 
দৃশ্য হয়, এই বালুক। হেতু বাশের চেআড়ীর দ্বারা ছুরীর কাজ করিতে পার! যায়। 

১১৬ প্রঃ । কাচ-করণ কলা-076 বা 90100810716 21855। 



শুদ্ধিপত্র 

পুস্তকে কয়েকটি ছাপার তুল হইয়াছে। পাঠক সদয় হইয়৷ ভুলগুলি 

শোধন করিয়া লইবেন। 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৬ পৃষ্ঠ ১৫ পডভ্তি কোটী কোটি 

১৬ ১ ২২৪ পাগড়ী পাখড়ী 

৩২ ১১, ১৫ ০ সংসারে সারের 

৬5:8৮ 7 নাভী নাড়ী 

পা :-. 4858 কুড়ে কুড়ে 

7 উ 88. বিতান প্রতান 

৭৮ ২১ ১৩ সাপেক্ষ্য : সাপেক্ষ 

৭৯ ১ ২৪ 2, জ্ঞাতী জ্ঞাতি 

৮৩ ১ ২২ 7, মাখাল মাকাল 

৮৫ ৭১ ২৯ 9, কা্ঠ কাঠ 

৮৬ ১, ৮ ১, আজৈব | অজৈব 

রা আজৈব আজব 

১35 28847 রহুহ্যপুর্ণ রহস্তপূর্ণ 

জাত € ৬ ৬৩ জপ উচিত 

ডাক জংখ্য+ ঈঞ্ঞগগাজজ 

, ৯ ক ও ৬৬৬৬ রও ড
িক জুট পি

 

পয়সা লং 

| পাহুহাপহ ভাবিখ 
স্ রনাগজা 




